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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์และอาร์ ทีเมียที่
เสริมด้วยกรดไขมันและวิตามิ นซีที่ระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ที่มีผลต่ออัตรารอด อัตราการ
เจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลาแมนดารินตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีการ
เปลี่ยนรูปร่าง (metamorphosis) โดยใช้ความหนาแน่นของลูกปลา 20 ตัวต่อลิตร ปริมาตรน้าที่ใช้
จานวน 5 ลิตร ความเค็มน้าทะเลอยู่ที่ 31-33 ppt แต่ละชุดการทดลองทา 3 ซ้า เมื่อลูกปลาอายุ 120 วัน ให้โรติเฟอร์ที่ความหนาแน่น 20 ตัวต่อมิลลิลิตร และเมื่อลูกปลาอายุ 21 – 45 วัน เปลี่ยนจาก
โรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียที่ความหนาแน่น 3 ตัวต่อมิลลิลิตร ในการทดลองที่ 1 เป็นการศึกษาผลของ
การเสริมกรดไขมันสาเร็จรูปให้กับโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันคือ 0, 200,
400, 600 และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) ผลการวิจัยพบว่าระดับความเข้มข้นของกรดไขมัน
สาเร็จรูปไม่มีผลต่ออัตราการรอดตาย อัตราการเจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูก
ปลา (p>0.05) อัตรารอดที่ดีที่สุดอยู่ที่ระดับความเข้มข้น 600 มก./ล. (7.00±5.57%) รองลงมาคือ
400 มก./ล. (6.33±3.51%), 800 มก./ล. (4.33±2.52%), 0 มก./ล. (3.33±2.08%) และ 200 มก./
ล. (2.00±1.00%) ตามลาดับ การเจริญเติบโตด้านความยาวมาตรฐานและความยาวทั้งหมดดีที่สุดอยู่
ที่ระดับความเข้มข้น 200 มก./ล. (0.84±0.58, 1.09±0.75 ซม.) รองลงมาคือ 0 มก./ล. (0.76±1.39,
0.93±1.73 ซม.), 400 มก./ล. (0.66±1.24, 0.85±2.05 ซม.), 600 มก./ล. (0.63±0.89, 0.81±0.19
ซม.) และ 800 มก./ล. (0.58±0.24, 0.73±0.47 ซม.) ตามลาดับ น้าหนักดีที่สุดอยู่ที่ความเข้มข้น
200 มก./ล. (0.11±0.15 กรัม) ลูกปลาลงพื้นครบทุกตัวทุกชุดการทดลองที่อายุ 26 วัน และลูกปลา
แมนดารินเริ่มมีการลงพื้นเร็วที่สดุ ที่อายุ 11 วัน ในการทดลองที่ 2 เป็นการศึกษาผลของการเสริมกรด
ไขมันเตรียมเองให้กับโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันคือ 0, 200, 400, 600
และ 800 มก./ล. ผลการวิจัยพบว่าระดับความเข้มข้นของกรดไขมันเตรียมเองไม่มีผลต่ออัตราการ
รอดตาย อัตราการเจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลา (p>0.05) อัตรารอดที่ดี
ที่สุดอยู่ที่ระดับความเข้มข้น 800 มก./ล. (4.33±2.33%) รองลงมาคือ 600 มก./ล. (1.67±0.33%),
400 มก./ล. (1.67±0.33%), 200 มก./ล. (1.67±0.67%) และ 0 มก./ล. (1.00±0.00%) ตามลาดับ
การเจริญเติบโตด้านความยาวมาตรฐานและความยาวทั้ งหมดดีที่ สุดอยู่ที่ ระดับความเข้มข้น 400
มก./ล. (0.67±0.51, 0.83±0.50 ซม.) รองลงมาคือ 0 มก./ล. (0.67±0.79, 0.78±0.81 ซม.), 600
มก./ล. (0.59±0.32, 0.74±0.43 ซม.), 800 มก./ล. (0.58±0.53, 0.71±0.45 ซม.) และ 200 มก./ล.
(0.51±0.52, 0.63±0.60 ซม.) ตามล าดั บ น้ าหนั ก ดี ที่ สุ ด อยู่ ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 800 มก./ล.
(0.0426±0.02 กรัม) รองลงมาคือ 0 มก./ล. (0.0274±0.01 กรัม), 400 มก./ล. (0.0219±0.00
กรัม), 600 มก./ล. (0.0174±0.00 กรัม) และ 200 มก./ล. (0.0098±0.00 กรัม) ตามลาดับ ลูกปลา

ค

ลงพื้นครบทุกตัวทุกชุดการทดลองที่อายุ 22 วัน และลูกปลาแมนดารินเริ่มมีการลงพื้นเร็วที่สุด ที่อายุ
7 วัน ในการทดลองที่ 3 เป็นการศึกษาผลของการเสริมวิตามินซีที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันคือ
0, 100, 200 และ 300 มก./ล. ผลการวิจัยพบว่าระดับความเข้มข้นของกรดไขมันเตรียมเองไม่มีผล
ต่ออัตราการรอดตาย อัตราการเจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลา (p>0.05)
อัตรารอดที่ดีที่สุดอยู่ที่ร ะดับความเข้มข้น 0 มก./ล. (8.00±3.60%) รองลงมาคือ 100 มก./ล.
(6.00±3.60%), 300 มก./ล. (3.66±2.66%) และ 200 มก./ล. (1.00±1.00%) ตามลาดับ การ
เจริญเติบโตด้านความยาวมาตรฐานและความยาวทั้งหมดดีที่สุดอยู่ที่ระดับความเข้มข้น 200 มก./ล.
(1.00±1.00, 1.16±3.09 ซม.) รองลงคือ 0 มก./ล. (0.80±3.60, 0.99±1.52 ซม.), 100 มก./ล.
(0.60±3.60, 1.06±2.22 ซม.) และ 300 มก./ล. (0.37±2.66, 0.97±1.80 ซม.) ตามลาดับ น้าหนักดี
ที่สุดอยู่ที่ความเข้ม ข้น 300 มก./ล. (0.053±0.02 กรัม) รองลงมาคือ 200 มก./ล. (0.041±0.02
กรัม), 100 มก./ล. (0.0363±0.002 กรัม) และ 0 มก./ล. (0.0245±0.01 กรัม), และ ตามลาดับ ลูก
ปลาลงพื้นครบทุกตัวทุกชุดการทดลองที่อายุ 20 วัน และลูกปลาแมนดารินเริ่มมีการลงพื้นเร็วที่สุดที่
อายุ 11 วัน
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ABSTRACT
The objective of the present study was to examine levels of fatty acid (FA)
and vitamin C enrichment in rotifers (Brachionus plicatilis) and Artemia and their
effect on survival, growth, larval development and metamorphosis of mandarinfish
(Synchiropus splendidus). The 100 larvae (20 larvae/l) were reared in 5 l of 33-34 ppt.
seawater for a period of 45 days. The treatment had 3 replications. All treatments,
the fish aged between 1-20 days old were fed with rotifers at a ratio of 20
individuals/ml and then they were switched to Artemia at a ratio of 3 individuals/ml
from day 21 onwards. Experiment 1 for testing the effect of enriched with faffy acid
by Easy DHA Selco at different levels 0, 200, 400, 600 and 800 mg/l. There were no
significant differences (p>0.05) between the treatments in their survival, growth and
larval development. The larvae that were fed the enriched-live feeds at a ratio of
600 mg/l showed the highest survival rate (i.e. 7.00±5.57%), followed by those fed
the 400 mg/l (6.33±3.51%), 800 mg/l (4.33±2.52%), 0 mg/l (3.33±2.08%) and 200
mg/l. (2.00±1.00%) diets respectively. The highest standard and total lengths of the
larvae were found in those fed the 200 mg/l (0.84±0.58 cm, 1.09±0.75 cm), followed
by those fed at 0 mg/l (0.76±1.39 cm, 0.93±1.73 cm), 400 mg/l (0.66±1.24 cm,
0.85±2.05 cm), 600 mg/l (0.63±0.89 cm, 0.81±0.19 cm) and 800 mg/l (0.58±0.24 cm,
0.73±0.47 cm) respectively. The larvae fed at 200 mg/l also had the highest average
weight (0.11±0.15 g). All the larvae completed their metamorphosis within 26 days,
with the first larvae recorded as completing their metamorphosis on day 11.
Experiment 2 for testing the effect of enriched with fatty acid at different levels 0,
200, 400, 600 and 800 mg/l. There were no significant differences (p>0.05) between
the treatments in their survival, growth and larval development. The larvae that were
fed the enriched-live feeds at a ratio of 800 mg/l showed the highest survival rate
(4.33±2.33%), followed by those fed the 600 mg/l (1.67±0.33%), 400 mg/l
(1.67±0.33%), 200 mg/l (1.67±0.67%) and 0 mg/l. (1.00±0.00%) diets respectively. The
highest standard and total lengths of the larvae were found in those fed the 400
mg/l (0.67±0.51 cm, 0.83±0.50 cm), followed by those fed at 0 mg/l (0.67±0.79 cm,
0.78±0.81 cm), 600 mg/l (0.59±0.32 cm, 0.74±0.43 cm.), 800 mg/l (0.58±0.53 cm,
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0.71±0.45 cm) and 200 mg/l (0.51±0.52 cm, 0.63±0.60 cm) respectively. The larvae
fed at 800 mg/l also had the highest average weight (0.0426±0.02 g) followed by
those fed at 0 mg/l (0.0274±0.01 g), 400 mg/l (0.0219±0.00 g), 600 mg/l (0.0174±0.00
g) and 200 mg/l. (0.0098±0.00 g) respectively. All The larvae completed their
metamorphosis within 22 days, with the first larvae recorded as completing their
metamorphosis on day 7. Experiment 3 for testing the effect of enriched with vitamin
C at different levels 0, 100, 200 and 300 mg/l. There were no significant differences
(p>0.05) between the treatments in their survival, growth and larval development.
The larvae that were fed the enriched-live feeds at a ratio of 0 mg/l showed the
highest survival rate (8.00±3.60%), followed by those fed the 100 mg/l (6.00±3.60%),
300 mg/l (3.66±2.66%) and 200 mg/l. (1.00±1.00%) diets respectively. The highest
standard and total lengths of the larvae were found in those fed the 200 mg/l
(1.00±1.00 cm, 1.16±3.09 cm), followed by those fed at 0 mg/l (0.80±3.60 cm,
0.99±1.52 cm), 100 mg/l (0.60±3.60 cm, 1.06±2.22 cm.) and 300 mg/l (0.37±2.66 cm,
0.97±1.80 cm) respectively. The larvae fed at 300 mg/l also had the highest average
weight (0.053±0.002 g) followed by those fed at 200 mg/l. (0.041±0.02 g) ,200 mg/l
(0.041±0.02 g), 100 mg/l. (0.0363±0.002 g) and 0 mg/l. (0.0245±0.01 g) respectively.
All The larvae completed their metamorphosis within 20 days, with the first larvae
recorded as completing their metamorphosis on day 11.
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บทนา
(Introduction)
ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมาก พบทั้งการเพาะเลี้ยงใน
ระบบปิดหรือตู้กระจก ความต้องการสัตว์ทะเลสวยงามจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีผู้สนใจ
เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดธุรกิจค้าสัตว์ทะเลสวยงามในแต่ละปีเป็นจานวนหลายล้านเหรียญสหรัฐ
พบว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจการซื้อขายสัตว์ทะเลสวยงามได้จากการจับจากธรรมชาติ (Calado,
2003) ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากร และระบบนิเวศในแนวปะการังโดยตรง อย่างไรก็
ตามการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม จึงเป็นทางออกที่ช่วยลดการจับจากธรรมชาติไ ด้ดีอีก
ทางหนึ่ง กล่าวคือ การพัฒนาการการเพาะเลี้ยง จะสามารถควบคุมและ/หรือไม่จาเป็นต้องพึ่งขั้นตอน
ใดขั้นตอนหนึ่งจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นการหันมาพัฒนาการเลี้ยงตามวงจรชีวิตที่สาคัญของสัตว์น้าเอง
ได้แก่ การเลี้ยงพ่อ แม่ พันธุ์เ พื่อ การผลิตตัวอ่อน การอนุบาลลูกสัตว์น้าวัยอ่อน การเลี้ยงสัตว์น้า
เพื่อให้ได้ขนาดตลาด และการเลี้ยงและพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง การพัฒนาดังกล่าว
จึงเรียกได้ว่าครบวงจรการผลิต โดยทั่วไปไม่ว่าขั้นตอนใดต่างก็มีความสาคัญไม่แตกต่างกัน แม้ในด้าน
การอนุบาลอาหารก็มคี วามสาคัญเช่นกัน คือในการอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อนจะใช้อาร์ทีเมียและโรติเฟอร์
ที่เสริมกรดไขมันเป็นอาหาร (Bransden et al., 2005) แต่บางครั้งพบว่าอาร์ทีเมียและโรติเฟอร์มี
คุณค่าทางอาหารไม่เพียงพอสาหรับการเจริญเติบโตและการพัฒนาการ หรือ metamorphosis แม้
จะทาการ enrichment อาร์ทีเมียและโรติเฟอร์แล้วก็ตาม
ปลาแมนดาริน เป็นปลาที่มีความสวยงามมากในกลุ่มปลาที่อาศัยอยู่ในแถบปะการัง และมี
ความเสี่ยงที่จะเป็นปลาสวยงามทะเลหายากด้วย อีกทั้งยังเป็นปลาที่เลี้ยงยาก มีข้อจากัดในการกิน
อาหารค่อ นข้างมาก และมี ก ารเพาะเลี้ยงไม่ แพร่หลาย รวมถึง การเลี้ยงอนุบ าลได้อัตราก ารรอด
ค่อนข้างน้อย ดังนั้นเพื่อความสาเร็จของการเพาะเลีย้ งปลาแมนดารินที่สูงขึ้น มีความจาเป็นต้องเสริม
คุณค่าทางโภชนาการที่จาเป็นกับกรดไขมันสาเร็จรูปในโรติเฟอร์กับอาร์ทีเมียแต่ละการทดลอง เพื่อ
อัตรารอด อัตราการเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดารินที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อทาการศึกษาเปรียบเทียบ อัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโต และระยะเวลาในการ
พัฒนาการของลูกปลาแมนดารินตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีการเปลี่ยนรูปร่าง (Metamorphosis)
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เมื่อทาการอนุบาลด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียร์ที่เสริมด้วยกรดไขมันสาเร็จรูปในระดับความเข้มข้น
แตกต่างกัน
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ทาการศึกษาผลของโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันสาเร็จรูปในระดับความ
เข้มข้นแตกต่างกัน ต่ออัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูก
ปลาแมนดารินตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีการเปลี่ยนรูปร่าง (Metamorphosis)
ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
อาหารและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผลต่อลูกปลาโดยตรง ทั้งอัตรา
รอด ความแข็งแรง และสุขภาพของลูกปลา ซึ่งลูกปลาวัยอ่อนจะนิยมกินอาหารมีชีวิตขนาดเล็กทั้งโรติ
เฟอร์และอาร์ทีเมียเป็นอาหารหลักในการอนุบาลตั้งแต่แรกฟักถึงระยะวัยรุ่น (ภมรพรรณและคณะ,
2551; Clarissa, 2003; Matthew, 2007) โดยทั่วไปในการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนจะใช้โรติเฟอร์
และอาร์ทีเมียแรกฟักในการอนุบาล แต่เนื่องจากบางครั้งพบว่าโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียมีคุณค่าทาง
อาหารไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในการอนุบาลลูกปลาและกุ้งทะเลสวยงามทาให้ลูกสัตว์น้าเหล่านี้มีอัตรา
การรอดต่ามากหรือไม่ประสบความสาเร็จในการอนุบาล ดังนั้นคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่
นามาอนุบาลนั้นมีความสาคัญ แต่จะมีความแตกต่างกันในอาหารแต่ละชนิดและบางครั้งคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารนั้นต่ากว่าความต้องการของลูกปลา จึงจาเป็นต้องเสริมกรดไขมันเป็นอาหาร
(Bransden et al., 2005) ซึ่งสัตว์น้าไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ จาเป็นต้องมีการเสริมเพื่อให้ได้
อัตรารอดเพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเลือกใช้ลูกปลาแมนดาริน เพราะเป็นปลาที่มีความสวยงามมากในกลุ่ม
ปลาที่อาศัยอยู่ในแถบปะการัง และมีความเสี่ยงที่จะเป็นปลาสวยงามทะเลหายาก เพราะมีการจับจาก
ธรรมชาติเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นปลาที่เลี้ ยงยาก มีข้อจากัดในการกินอาหาร
ค่อนข้างมาก และมีการเพาะเลีย้ งไม่แพร่หลาย รวมถึงการเลี้ยงอนุบาลได้อัตราการรอดค่อนข้างน้อย
ดังนั้นเพื่อความสาเร็จของการเพาะเลี้ยงปลาแมนดารินให้ได้อัตรารอด อัตราการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการที่สูงขึ้น มีความจาเป็นต้องเสริมคุณค่าทางโภชนาการที่จาเป็น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมกรดไขมันสาเร็จรูปในระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ในโรติเฟอร์กับอาร์ทีเมีย เพื่อศึกษาถึง
อัตรารอด อัตราการเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบถึงปริมาณกรดไขมันและคานวณหาปริมาณ DHA ในกรดไขมันที่
เหมาะสมกับการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน
2. ทาให้ทราบถึงเทคนิคในการอนุบาลลูกปลาแมนดารินให้ได้ปริมาณมาก
3. ทาให้ทราบถึงปริมาณกรดไขมันในแพลงก์ตอนสัตว์
4. ได้แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการอนุบาลลูกปลาแมนดารินเชิงพาณิชย์
หน่วยงานที่นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. เกษตรกรผู้ทมี่ ีอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม
2. หน่วยงานเอกชน เช่น ร้านค้า บริษัท ฯลฯ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ทะเล
สวยงาม
3. หน่วยงานของรัฐบาล เช่น กรมประมง หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร
ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยต่างๆ เป็นต้น
4. สถาบันการศึกษาต่างๆในระดับวิชาชีพหรืออุดมศึกษา โดยใช้ประกอบการเรียน
การสอน และการวิจัย ฯลฯ

4

วิธีดาเนินการวิจัย
(Materials & Method)
1. การดูแลพ่อแม่พันธุ์
พ่อแม่พันธุ์ปลาแมนดารินที่ใช้ในการผลิตลูกปลาสาหรับใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นสายพันธุ์
ไทย ทาการเลี้ยงไว้ในระบบหมุนเวียนน้าแบบปิดซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรือนสาธิต สถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล มีการตรวจสอบคุณภาพน้าทุก 2 สัปดาห์ ให้ อาร์ทีเมียเป็นอาหารวันละ 2 ครั้ง เพื่อให้พ่อแม่
ปลาแมนดารินได้อาหารอย่างต่อเนื่องและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สามารถผลิตลูกปลาเพื่อนามาใช้
ในการศึกษาวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง
2. การเตรียมอุปกรณ์สาหรับการเลี้ยง
ภาชนะที่จะใช้ในการทดลองคือ ตู้ขนาด 10 ลิตร จานวน 15 ใบ ล้างทาความสะอาดตู้ ผึ่งให้
แห้ง จากนั้นเติมน้าเค็มใส่ลงไปในตู้ ให้อากาศเบาๆ โดยใช้สายยางต่อเข้ากับแท่งแก้ว และปิดข้างตู้
ด้วยพลาสติกสีดาเพื่อป้องกันการรบกวน
3. การเตรียมกรดไขมันเริ่มต้น (Fatty acid stock)
ในการทดลองครั้งนี้ใช้กรดไขมัน Easy DHA Selco สาหรับเพิ่มคุณภาพของโรติเฟอร์และ
อาร์ทีเมียที่ใช้เป็นอาหารสาหรับลูกปลาแมนดาริน ในความเข้มข้นที่แตกต่างกัน โดยจะมีการเตรียม
กรดไขมันเริ่มต้น (stock of fatty acid) สาหรับใช้เตรียมกรดไขมันที่ความเข้มข้น 200, 400, 600
และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อใช้ในชุดทดลองต่างๆ โดยมีการเตรียมกรดไขมันเริ่มต้นดั งนี้
ชั่งกรดไขมัน Easy DHA Selco 100 กรัม ปั่นรวมกับน้ากลั่น 500 มิลลิลิตร เป็นเวลานาน 5
นาที จนกระทั่งกรดไขมันแตกตัวสม่าเสมอในน้ากลั่น แล้วเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อใช้สาหรับเตรียมกรด
ไขมันที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลองต่อไป
4. การเตรียมกรดไขมันสาหรับการทดลองและการเสริมกรดไขมันให้แก่อาหารมีชีวิต
สาหรับความเข้มข้นของกรดไขมันที่ใช้ในการทดลองที่ 1 ได้แก่ 200, 400, 600 และ 800
มิลลิกรัมต่อลิตร เตรียมจากกรดไขมันเริ่มต้น โดยการตวงกรดไขมันละลายลงไปให้ได้ความเข้มข้น
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ตามที่กาหนดในแต่ละชุดทดลอง คือ 200, 400, 600 และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังแสดงไว้ในตาราง
ข้างล่างนี้

ชุด
ทดลองที่

เสริมด้วย
กรดไขมัน
สาเร็จรูป
(g/L)

ระยะเวลาใน
การเสริมกรด
ไขมัน
(ชั่วโมง)

1
2
3
4
5

0
0.2
0.4
0.6
0.8

24
24
24
24
24

ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ในการ
เสริมกรดไขมัน
โรติเฟอร์
(ตัวต่อลิตร)

อาร์ทีเมีย
(ตัวต่อลิตร)

300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

สาหรับในการทดลองที่ 2 จะใช้กรดไขมันที่เตรียมขึ้นมาเองจากน้ามันทูน่าที่ความเข้มข้น
ต่างๆ กันคือ 200, 400, 600 และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร มาทาการเปรียบเทียบกับผลของกรดไขมัน
สาเร็จรูปที่ได้จากการทดลองในครั้งที่ 1 โดยทาการเสริมให้กับโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่ความเข้มข้น
ตามที่กาหนดในแต่ละชุดทดลอง คือ 200, 400, 600 และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังแสดงไว้ในตาราง
ข้างล่างนี้

ชุด
ทดลองที่

เสริมด้วย
กรดไขมันที่เตรียมขึ้นเอง
(g/L)

ระยะเวลา
ในการ
เสริมกรด
ไขมัน
(ชั่วโมง)

1
2
3
4
5

ข้อมูลที่ดีที่สุดจากการ
ทดลองที่ 1
(แล้วคานวณหาปริมาณ
DHA ในกรดไขมัน เพื่อใช้
ปรับระดับความเข้มข้นของ
กรดไขมันที่เตรียมขึ้นเอง)

24
24
24
24
24

ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ใน
การเสริมกรดไขมัน
โรติเฟอร์
(ตัวต่อลิตร)

อาร์ทีเมีย
(ตัวต่อลิตร)

300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

สาหรับในการทดลองที่ 3 จะใช้ผลของการเสริมกรดไขมันที่ได้จากผลการทดลองในครั้งที่ 2
มาปั่นร่วมกับวิตามินซีที่ความเข้มข้นต่างๆ กันคือ 100, 200 และ 300 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยทาการ
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เสริมให้กับโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่ความเข้มข้นตามที่กาหนดในแต่ละชุดทดลอง คือ 100, 200 และ
300 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังแสดงไว้ในตารางข้างล่างนี้

ชุด
เสริมด้วย
ทดลอง กรดไขมัน
(g/L)
ที่
1
2
3
4
5

ข้อมูลที่ดี
ที่สุดจาก
การทดลอง
ที่ 2

ความ
เข้มข้น
ของ
วิตามิน
(g/L)
0
0.2
0.4
0.6
0.8

นของแพลงก์ตอน
ระยะเวลา ความหนาแน่
สั
ต
ว์
ใ
นการเสริ
มกรดไขมัน
ในการ
เสริมกรด
โรติเฟอร์
อาร์ทีเมีย
ไขมัน
(ตั
ว
ต่
อ
ลิ
ต
ร)
(ตั
วต่อลิตร)
(ชั่วโมง)
24
24
24
24
24

300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

โคพีพอด
(ตัวต่อ
ลิตร)
500
500
500
500
500

5. วิธีการทดลอง
การวิจัยในการทดลองที่ 1 เป็นการวิจัยถึงผลของการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์
และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันสาเร็จรูป Easy DHA Selco ในระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ที่มี
ผลต่ออัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน
ตั้ง แต่แรกฟั กจนถึงระยะที่ มี ก ารเปลี่ยนรูปร่ าง (Metamorphosis) ในตู้อนุบ าลขนาด 10 ลิตร
ปริมาตรน้าที่ใช้จานวน 5 ลิตร ความหนาแน่นของลูกปลา 20 ตัวต่อลิตร เมื่อลูกปลาอายุ 1- 20 วัน
ให้โรติเฟอร์เสริมกรดไขมันสาเร็จรูปที่ความหนาแน่น 20 ตัวต่อมิลลิลิตร และเมื่อลูกปลาอายุ 21 –
45 วัน เปลี่ยนจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียเสริมกรดไขมันสาเร็จรูปที่ความหนาแน่น 3 ตัวต่อมิลลิลิตร
ทาการทดลองทั้งหมด 5 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองทา 3 ซ้า รวมเป็น 15 หน่วยการทดลอง
ดังนี้
ชุดทดลองที่ 1 เป็นชุดควบคุม ทาการอนุบาลลูกปลาด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วย
สาหร่ายเซลล์เดียว Isochrysis และ Nannochloropsis
ชุดทดลองที่ 2 ทาการอนุบาลลูกปลาด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทเี มียทีเ่ สริมด้วยกรดไขมัน Easy
DHA Super Selco ที่ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชุดทดลองที่ 3 ทาการอนุบาลลูกปลาด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทเี มียทีเ่ สริมด้วยกรดไขมัน Easy
DHA Super Selco ที่ความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชุดทดลองที่ 4 ทาการอนุบาลลูกปลาด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทเี มียทีเ่ สริมด้วยกรดไขมัน Easy
DHA Super Selco ที่ความเข้มข้น 600 มิลลิกรัมต่อลิตร
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ชุดทดลองที่ 5 ทาการอนุบาลลูกปลาด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทเี มียทีเ่ สริมด้วยกรดไขมัน Easy
DHA Super Selco ที่ความเข้มข้น 800 มิลลิกรัมต่อลิตร
การวิจัยในการทดลองที่ 2 เป็นการวิจัยถึงผลของการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์
และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันที่เตรียมขึ้นเอง ในระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ที่มีผลต่ออัตรา
การรอด อัตราการเจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลาแมนดารินตั้งแต่แรกฟัก
จนถึงระยะที่มีการเปลี่ยนรูปร่าง (Metamorphosis) ในตู้อนุบาลขนาด 10 ลิตร ปริมาตรน้าที่ใช้
จานวน 5 ลิตร ความหนาแน่นของลูกปลา 20 ตัวต่อลิตร เมื่อลูกปลาอายุ 1- 20 วัน ให้โรติเฟอร์เสริม
กรดไขมันสาเร็จรูปที่ความหนาแน่น 20 ตัวต่อมิลลิลิตร และเมื่อลูกปลาอายุ 21 – 45 วัน เปลี่ยนจาก
โรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียเสริมกรดไขมันสาเร็จรูปที่ความหนาแน่น 3 ตัวต่อมิลลิลิตร ทาการทดลอง
ทั้งหมด 5 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองทา 3 ซ้า รวมเป็น 15 หน่วยการทดลอง ดังนี้
ชุดทดลองที่ 1 เป็นชุดควบคุม ทาการอนุบาลลูกปลาด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วย
กรดไขมันที่ได้จากการทดลองครั้งที่ 1
ชุดทดลองที่ 2 ทาการอนุบ าลลูก ปลาด้วยโรติเ ฟอร์และอาร์ที เ มี ยที่ เ สริมด้วยกรดไขมั น
เตรียมเอง ที่ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชุดทดลองที่ 3 ทาการอนุบ าลลูก ปลาด้วยโรติเ ฟอร์และอาร์ที เ มี ยที่ เ สริมด้วยกรดไขมั น
เตรียมเอง ที่ความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชุดทดลองที่ 4 ทาการอนุบ าลลูก ปลาด้วยโรติเ ฟอร์และอาร์ที เ มี ยที่ เ สริมด้วยกรดไขมั น
เตรียมเอง ที่ความเข้มข้น 600 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชุดทดลองที่ 5 ทาการอนุบ าลลูก ปลาด้วยโรติเ ฟอร์และอาร์ที เ มี ยที่ เ สริมด้วยกรดไขมั น
เตรียมเอง ที่ความเข้มข้น 800 มิลลิกรัมต่อลิตร
การวิจัยในการทดลองที่ 3 เป็นการวิจัยถึงผลของการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์
และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันที่ได้จากการทดลองที่ 2 ร่วมกับวิตามินซี ในระดับความเข้มข้น
แตกต่างกัน ที่มีผลต่ออัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูก
ปลาแมนดารินตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีการเปลี่ยนรูปร่าง (Metamorphosis) ในตู้อนุบาลขนาด
10 ลิตร ปริมาตรน้าที่ใช้จานวน 5 ลิตร ความหนาแน่นของลูกปลา 20 ตัวต่อลิตร เมื่อลูกปลาอายุ 120 วัน ให้โรติเฟอร์เสริมกรดไขมันสาเร็จรูปที่ความหนาแน่น 20 ตัวต่อมิลลิลิตร และเมื่อลูกปลาอายุ
21 – 45 วัน เปลี่ยนจากโรติเฟอร์เป็นอาร์ทีเมียเสริมกรดไขมันสาเร็จรูปที่ความหนาแน่น 3 ตัวต่อ
มิลลิลิตร ทาการทดลองทั้งหมด 5 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองทา 3 ซ้า รวมเป็น 15 หน่วย
การทดลอง ดังนี้
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ชุดทดลองที่ 1 เป็นชุดควบคุม ทาการอนุบาลลูกปลาด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วย
กรดไขมันที่ได้จากการทดลองครั้งที่ 2
ชุดทดลองที่ 2 ทาการอนุบาลลูกปลาด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันและ
วิตามินซี ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชุดทดลองที่ 3 ทาการอนุบาลลูกปลาด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันและ
วิตามินซี ที่ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชุดทดลองที่ 4 ทาการอนุบาลลูกปลาด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันและ
วิตามินซี ที่ความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร
6. การดูแลระหว่างการอนุบาล
ทาการอนุบาลเป็นระยะเวลา 45 วัน ให้อาหารทุก ๆ วัน วันละ 2 ครั้ง เวลา 9.00 และ
15.00 น. ก่อนให้อาหารจะทาการตรวจนับอาหารที่เหลือก่อน และจะเสริมด้วยสาหร่าย 2 ชนิด คือ
Isochrysis และ Nannochloropsis 1.5x105 เซลล์/ มิลลิลิตรในปริมาณที่เท่ากันในทุก ๆ การ
ทดลองตลอดระยะเวลาในการทดลอง ทาการเปลี่ยนถ่ายน้าทุกวันวันละประมาณ 20-30% ในช่วง 35 วันแรกของการอนุบาล หลังจากนั้นเพิ่มเป็น 40% ตลอดช่วงระยะเวลาของการอนุบาล พร้อมกับ
ทาความสะอาดก้นตู้ด้วยการดูดตะกอนก้นตู้ออกเป็นประจาทุกวัน และทาการวัดคุณภาพน้า เช่น
อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง ความเค็ม เป็นต้น
7. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการบันทึกอัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโต และระยะของการพัฒนาการของลูกปลา
แมนดารินจนกระทั่งถึงระยะที่มีการเปลี่ยนรูปร่าง (Metamorphosis) ดังนี้
o

อั ตราการรอดตาย (survival rate) โดยการนับ จ านวนลูก ปลาที่ เ หลือ และ
คานวณหาอัตราการรอดตาย โดยใช้สูตร
อัตราการรอดตาย = จานวนลูกปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง × 100
จานวนลูกปลาเริ่มทดลอง
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o

o

การเจริญ เติบ โต ทาการวัดขนาดลูก ปลาก่ อนและการทดลองโดยถ่ายภาพด้วย
Miview cap ก่อน และหลัง จากนั้นจะทาการวัดขนาดโดยใช้โปรแกรม Image
Tool
ระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลา จะทาการสังเกตและนับจานวนลูกปลาทุก
ครั้งที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง แล้วนาผลที่ได้มาทาเป็นกราฟแสดงพัฒนาการของ
ลูกปลา

การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติของน้า
ทาการวิเคราะห์น้าระหว่างการทดลองทุกสัปดาห์ ๆ 1 ครั้ง โดยทาการวิเคราะห์แอมโมเนีย
ไนไตรท์ ความเป็นด่างของน้า ความเค็ม ความเป็นกรดเป็นด่าง อุณหภูมิ
การวิเคราะห์ผลการทดลอง
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบอัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโต และระยะของ
การพั ฒนาการของลูกปลาแมนดารินด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ A Tukey's
multiple comparisons test โดยการใช้โปรแกรม SPSS
8. สถานที่ทาการทดลอง
โรงเรือนสาธิตเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเค็ม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
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ผลการวิจัย
(Results)
การทดลองถึงผลของการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วย
กรดไขมั นส าเร็จ รูป ในระดับความเข้ม ข้นแตกต่างกั น คือ 0 มิล ลิก รัมต่อลิตร (ชุดควบคุม ) 200
มิลลิกรัมต่อลิตร (ชุดการทดลองที่ 2) 400 มิลลิกรัมต่อลิตร (ชุดการทดลองที่ 3) 600 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร (ชุดการทดลองที่ 4) และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร (ชุดการทดลองที่ 5) โดยทาการศึกษาถึงผลที่มี
ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลาแมนดารินตั้งแต่แรกฟัก
จนถึงระยะที่มีการเปลี่ยนรูปร่าง (Metamorphosis) ดังนี้
1. อัตราการรอดตาย (survival rate)
จากการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันสาเร็จรูป
ในระดับต่างๆ ทั้ง 5 ชุดการทดลอง โดยใช้อัตราปล่อยที่ 20 ตัวต่อลิตร พบว่าเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
45 วัน มี อัตรารอดเท่ากับ 3.33±2.08, 2.00±1.00, 6.33±3.51, 7.00±5.57 และ 4.33±2.52
เปอร์เซ็นต์ และนาค่าเฉลี่ยที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 1 อัตรารอดของลูกปลาแมนดารินทีอ่ นุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมัน
สาเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง
ระดับของกรดไขมันสาเร็จรูป(มิลลิกรัมต่อลิตร)

อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์) ns

0 (ชุดควบคุม)
3.33±2.08
200
2.00±1.00
400
6.33±3.51
600
7.00±5.57
800
4.33±2.52
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยใน แนวตั้งเดียวกัน
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ภาพที่ 1 อัตรารอด เมือ่ สิ้นสุดการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่
เสริมกรดไขมันสาเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง
2. การเจริญเติบโต
เมื่อทาการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียทีเ่ สริมกรดไขมัน
สาเร็จรูป ทีร่ ะดับความเข้มข้น 0, 200, 400, 600 และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าผลการ
เจริญเติบโตด้านความยาวมาตรฐาน ความยาวทั้งหมด และน้าหนัก เมื่อสิ้นสุดการทดลอง มีดังนี้
2.1 การเจริญเติบโตด้านความยาว
จากการทดลองอนุบ าลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเ มียที่เสริมกรด
ไขมันสาเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง นามาวัดพารามิเตอร์ต่าง ๆ การเจริญเติบโตด้านความยาวก่อน
การทดลองเฉลี่ยเท่ากับ 0.16 เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าลูกปลาที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์
และอาร์ทีเ มียที่เ สริม กรดไขมันสาเร็จรูป ทั้ง 5 ชุดการทดลอง มีความยาวมาตรฐานเฉลี่ยเท่ ากั บ
0.76±1.39, 0.84±0.58, 0.66±1.24, 0.63±0.89 และ 0.58±0.24 เซนติเมตร ตามลาดับ และความ
ยาวทั้ ง หมดเฉลี่ย เท่ ากั บ 0.93±1.73, 1.09±0.75, 0.85±2.05, 0.81±1.19 และ 0.73±0.47
เซนติเมตร ตามลาดับ เมื่อนาผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า ความยาวมาตรฐาน
และความยาวทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
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2.2 การเจริญเติบโตด้านน้าหนัก
ลูกปลาแมนดารินมีน้าหนัก (ชั่งรวม 40 ตัว) ก่อนการทดลองเท่ากับ 0.004 กรัม
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าลูกปลาที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมกรดไขมันสาเร็จรูป ทั้ง
5 ชุดการทดลอง มี น้าหนัก เมื่ อสิ้นสุดการทดลองเท่ ากั บ 0.01±0.01, 0.11±0.15, 0.01±0.01,
0.01±0.00 และ 0.01±0.00 กรัม ตามลาดับ เมื่อนาผลการทดลองมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรด
ไขมันสาเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง
ระดับกรดไขมัน
การเจริญเติบโต
ns
สาเร็จรูป
ความยาวมาตรฐาน
ความยาวทั้งหมด ns
น้าหนัก ns
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
(กรัม)
0 (ชุดควบคุม)
0.76±1.39
0.93±1.73
0.01±0.01
200
0.84±0.58
1.09±0.75
0.11±0.15
400
0.66±1.24
0.85±2.05
0.01±0.01
600
0.63±0.89
0.81±1.19
0.01±0.00
800
0.58±0.24
0.73±0.47
0.01±0.00
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยใน แนวตั้งเดียวกัน
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ภาพที่ 2 ความยาวมาตรฐานเมื่อสิ้นสุดการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และ
อาร์ทีเมียที่เสริมกรดไขมันสาเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง

ภาพที่ 3 ความยาวทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และ
อาร์ทีเมียที่เสริมกรดไขมันสาเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง
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ภาพที่ 4 น้าหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่
เสริมกรดไขมันสาเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง

ภาพที่ 5 ลูกปลาแมนดารินก่อนการทดลอง
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ภาพที่ 6 ลูกปลาแมนดารินเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
3. พัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน
3.1 พัฒนาการด้านการลงพื้น
ในระหว่างการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่
เสริมกรดไขมันสาเร็จรูป ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน คือ 0, 200, 400, 600 และ 800 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ทาการเก็บข้อมูลในด้านพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน ด้านระยะเวลาในการลงพื้น เมื่อสิ้นสุด
การทดลอง พบว่า ชุดการทดลองที่ 4 เสริมกรดไขมันสาเร็จรูปที่ความเข้มข้น 600 มิลลิกรัมต่อลิตร
ลูกปลาแมนดารินเริ่มมี การลงพื้ นเร็วที่ สุด ที่อายุ 11 วัน และลูกปลาลงพื้นครบทุกตัวทุ กชุดการ
ทดลอง ที่อายุ 26 วัน เมื่อนาค่าที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(p>0.05) ซึ่งมีรายละเอียดการเริ่มลงพื้นวันแรก และระยะเวลาที่ลงพื้นครบทุกตัว ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์การลงพื้นวันแรกเมื่ออายุได้ 11 วัน ของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยโรติ
เฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันสาเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง
ระดับของกรดไขมันสาเร็จรูป
เปอร์เซ็นต์การลงพื้นวันแรก
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
(เปอร์เซ็นต์) ns
0 (ชุดควบคุม)
0.00±0.00
200
0.00±0.00
400
0.00±0.00
600
0.33±0.58
800
0.00±0.00
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยใน แนวตั้งเดียวกัน

ภาพที่ 7 เปอร์เซ็นต์การเริ่มลงพื้นวันแรก เมื่ออายุ 11 วัน ของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วย
โรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันสาเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง

17

ตารางที่ 4 ระยะเวลาที่ลูกปลาแมนดารินลงพื้นครบทุกตัว เมื่อทาการอนุบาลด้วยโรติเฟอร์และ
อาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันสาเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง
ระดับของกรดไขมันสาเร็จรูป (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ระยะเวลาที่ลงพื้นครบทุกตัว (วัน) ns
0 (ชุดควบคุม)
5.33±4.51
200
1.33±0.58
400
5.33±5.86
600
8.00±6.56
800
5.66±1.53
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยใน แนวตั้งเดียวกัน

ภาพที่ 8 ระยะเวลาทีล่ ูกปลาแมนดารินลงพื้นครบทุกตัว เมือ่ ทาการอนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ที
เมียที่เสริมด้วยกรดไขมันสาเร็จรูปทัง้ 5 ชุดการทดลอง
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คุณภาพน้าระหว่างการทดลอง
ทาการวิเคราะห์น้าระหว่างการทดลอง โดยทาการวิเคราะห์ทุกสัปดาห์ ๆ 1 ครั้ง โดยทาการ
วิเคราะห์แอมโมเนีย ไนไตรท์ ความเป็นด่างของน้า ความเค็ม ความเป็นกรดเป็นด่าง อุณหภูมิ ดังนี้
ตารางที่ 5 คุณภาพน้าระหว่างการทดลอง เมื่อทาการอนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริ มด้วย
กรดไขมันสาเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการทดลอง
ชุดการ
ทดลองที่
1
2
3
4
5

Ammonia
0.523
0.486
0.493
0.253
0.599

Nitrite
0.313
0.362
0.388
0.420
0.349

คุณภาพน้าระหว่างการทดลอง
Alkalinity
salinity
105
33.0
105
33.3
103
33.2
104
33.3
106
33.3

pH
8.27
8.32
8.32
8.31
8.31

อุณหภูมิ
27.5
27.5
27.5
27.5
27.5
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การทดลองถึงผลของการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วย
กรดไขมั นเตรียมเองในระดับความเข้มข้นแตกต่างกั น คือ 0 มิ ลลิก รัมต่อลิตร (ชุดควบคุม) 200
มิลลิกรัมต่อลิตร (ชุดการทดลองที่ 2) 400 มิลลิกรัมต่อลิตร (ชุดการทดลองที่ 3) 600 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร (ชุดการทดลองที่ 4) และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร (ชุดการทดลองที่ 5) โดยทาการศึกษาถึงผลที่มี
ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลาแมนดารินตั้งแต่แรกฟัก
จนถึงระยะที่มีการเปลี่ยนรูปร่าง (Metamorphosis) ดังนี้
1. อัตราการรอดตาย (survival rate)
จากการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันเตรียมเอง
ในระดับต่างๆ ทั้ง 5 ชุดการทดลอง โดยใช้อัตราปล่อยที่ 20 ตัวต่อลิตร พบว่าเมื่อสิ้นสุดการทดลอง มี
อัตรารอดเท่ากับ 1.00±0.00, 1.67±0.67, 1.67±0.33, 1.67±0.33 และ 4.33±2.33 เปอร์เซ็นต์
และนาค่าเฉลี่ยที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 6 อัตรารอดของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทเี มียทีเ่ สริมด้วยกรดไขมัน
เตรียมเองทั้ง 5 ชุดการทดลอง
ระดับของกรดไขมันเตรียมเอง
อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์) ns
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
0 ชุดควบคุม
1.00±0.00
200
1.67±0.67
400
1.67±0.33
600
1.67±0.33
800
4.33±2.33
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน
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5

4.33

อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์)

4
อัตรารอด
(เปอร์เซ็นต์)

3
1.67

2
1

1.67

1.67

1

0
1

2 ชุดการทดลอง
3

4

5

ภาพที่ 9 อัตรารอดเมื่อสิ้นสุดการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่
เสริมกรดไขมันเตรียมเองทั้ง 5 ชุดการทดลอง
2. การเจริญเติบโต
เมื่อทาการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียทีเ่ สริมกรดไขมันเตรียม
เองทีร่ ะดับความเข้มข้น 0, 200, 400, 600 และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าผลการเจริญเติบโตด้าน
ความยาวมาตรฐาน ความยาวทั้งหมด และน้าหนัก เมื่อสิ้นสุดการทดลอง มีดังนี้
2.1 การเจริญเติบโตด้านความยาว
จากการทดลองอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมกรดไขมันเตรียม
เองทั้ง 5 ชุดการทดลอง นามาวัดพารามิเตอร์ต่าง ๆ การเจริญเติบโตด้านความยาวก่อนการทดลอง
เฉลี่ยเท่ากับ 0.16 เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าลูกปลาที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย
ที่เ สริม กรดไขมันเตรียมเองทั้ ง 5 ชุดการทดลอง มีความยาวมาตรฐานเฉลี่ยเท่ ากับ 0.67±0.79,
0.51±0.58, 0.67±0.51, 0.59±0.32 และ 0.58±0.53 เซนติเมตร ตามลาดับ และความยาวทั้งหมด
เฉลี่ยเท่ ากั บ 0.78±0.81, 0.63±0.60, 0.83±0.50, 0.74±0.43 และ 0.71±0.45 เซนติเ มตร
ตามลาดับ เมื่อนาผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า ความยาวมาตรฐาน และความ
ยาวทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
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2.2 การเจริญเติบโตด้านน้าหนัก
ลูกปลาแมนดารินมีน้าหนัก (ชั่งรวม 40 ตัว) ก่อนการทดลองเท่ากับ 0.004 กรัม เมื่อสิ้นสุด
การทดลอง พบว่าลูกปลาที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมกรดไขมันสาเร็จรูปทั้ง 5 ชุดการ
ทดลอง มี น้าหนัก เมื่ อ สิ้น สุดการทดลองเท่ ากั บ 0.0274±0.01, 0.0098±0.00, 0.0219±0.00,
0.0174±0.00 และ 0.0426±0.02 กรัม ตามลาดับ เมื่อนาผลการทดลองมาวิเ คราะห์ผลทางสถิติ
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 7 การเจริญเติบโตของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทเี มียทีเ่ สริมด้วยกรด
ไขมันเตรียมเองทั้ง 5 ชุดการทดลอง
ระดับของกรดไขมัน
การเจริญเติบโต
ns
เตรียมเอง
ความยาวมาตรฐาน
ความยาวทั้งหมดns
น้าหนักns (กรัม)
(มิลลิกรัมต่อลิตร)
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
0 ชุดควบคุม
0.67±0.79
0.78±0.81
0.0274±0.01
200
0.51±0.52
0.63±0.60
0.0098±0.00
400
0.67±0.51
0.83±0.50
0.0219±0.00
600
0.59±0.32
0.74±0.43
0.0174±0.00
800
0.58±0.53
0.71±0.45
0.0426±0.02
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน

ความยาวมาตรฐาน

0.8

0.67

0.6

0.67
0.51

0.59

0.58

0.4

ความยาวมาตรฐาน
(เซนติเมตร)

0.2
0
1

2

3
ชุดการทดลอง

4

5

ภาพที่ 10 ความยาวมาตรฐานเมื่อสิ้นสุดการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน ด้วยโรติเฟอร์ และ
อาร์ทีเมียที่เสริมกรดไขมันเตรียมทั้ง 5 ชุดการทดลอง

ความยาวทั้งหมด (เซนติเมตร)
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0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.83

0.78

0.74

0.71

0.63

ความยาวทั้งหมด
(เซนติเมตร)

1

2

3
ชุดการทดลอง

4

5

น้าหนัก (กรัม)

ภาพที่ 11 ความยาวทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และ
อาร์ทีเมียที่เสริมกรดไขมันเตรียมเองทั้ง 5 ชุดการทดลอง

0.045
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0

0.0426
0.0274
0.0219

0.0174

น้าหนัก (กรัม)

0.0098

1

2

3
ชุดการทดลอง

4

5

ภาพที่ 12 น้าหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่
เสริมกรดไขมันเตรียมเองทั้ง 5 ชุดการทดลอง
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ภาพที่ 13 ลูกปลาแมนดารินเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
3. พัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน
3.1 พัฒนาการด้านการลงพื้น
ในระหว่างการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมกรด
ไขมันเตรียมเองที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน คือ 0, 200, 400, 600 และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร ทาการ
เก็บข้อมูลในด้านพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน ด้านระยะเวลาในการลงพื้น เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
พบว่า ชุดการทดลองที่ 3 เสริมกรดไขมันสาเร็จรูปที่ความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ลูกปลาแมน
ดารินเริ่มมีการลงพื้นเร็วที่สุดที่อายุ 7 วัน เมื่อนาค่าที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) และลูกปลาลงพื้นครบทุกตัวทุกชุดการทดลอง ที่อายุ 22 วัน เมื่อนา
ค่าที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) ซึ่งมีรายละเอียดการ
เริ่มลงพื้นวันแรก และระยะเวลาที่ลงพื้นครบทุกตัว ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 8 เปอร์เซ็นต์การลงพื้นวันแรกเมื่ออายุได้ 7 วัน ของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วย
โรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันเตรียมเองทั้ง 5 ชุดการทดลอง
ระดับของกรดไขมันเตรียมเอง (มิลลิกรัมต่อลิตร) เปอร์เซ็นต์การลงพื้นวันแรก (เปอร์เซ็นต์) ns
0 ชุดควบคุม
0.00±0.00
200
0.00±0.00
400
0.33±0.33
600
0.00±0.00
800
0.00±0.00
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน
0.33

เปอร์เซ็นต์การลงพื้นวันแรก

0.35
0.30

0.25

เปอร์เซ็นต์การลง
พื้นวันแรก

0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

0.00

0.00

1

2

0.00
3
4
ชุดการทดลอง

0.00
5

ภาพที่ 14 เปอร์เซ็นต์การเริ่มลงพื้นวันแรก เมื่ออายุ 7 วัน ของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วย
โรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันเตรียมเองทั้ง 5 ชุดการทดลอง
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ตารางที่ 9 ระยะเวลาที่ลูกปลาแมนดารินลงพื้นครบทุกตัว เมื่อทาการอนุบาลด้วยโรติเฟอร์และ
อาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันเตรียมเองทั้ง 5 ชุดการทดลอง

ระยะเวลาที่ลงพื้นครบทุกตัว (วัน)

ระดับของกรดไขมันเตรียมเอง (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ระยะเวลาที่ลงพื้นครบทุกตัว (วัน)
0 ชุดควบคุม
1.00±0.00 b
200
1.00±0.00 b
400
1.67±0.67 ab
600
1.00±0.33 b
800
4.33±1.85 a
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

4.33

ระยะเวลาที่ลง
พื้นครบทุกตัว…

1.67
1.00

1.00

1

2

1.00

3
ชุดการทดลอง

4

5

ภาพที่ 15 ระยะเวลาทีล่ ูกปลาแมนดารินลงพื้นครบทุกตัว เมื่อทาการอนุบาลด้วยโรติเฟอร์และ
อาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันเตรียมเองทั้ง 5 ชุดการทดลอง
คุณภาพน้าระหว่างการทดลอง
ทาการวิเคราะห์น้าระหว่างการทดลอง โดยทาการวิเคราะห์ทุกสัปดาห์ ๆ 1 ครั้ง โดยทาการ
วิเคราะห์แอมโมเนีย ไนไตรท์ ความเป็นด่างของน้า ความเค็ม ความเป็นกรดเป็นด่าง อุณหภูมิ ดังนี้
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ตารางที่ 10 คุณภาพน้าระหว่างการทดลอง เมื่อทาการอนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วย
กรดไขมันเตรียมเองทั้ง 5 ชุดการทดลอง
ชุดการ
คุณภาพน้าระหว่างการทดลอง ns
ทดลอง
Ammonia
Ntrite
alkalinity
Salinity
pH
อุณหภูมิ
1
0.337±0.03 0.213±0.08
83±2.43
31±0.33
7.89±0.04 24.73±0.49
2
0.358±0.03 0.367±0.02
90±1.33
32±0.33
7.94±0.03 24.67±0.39
3
0.394±0.04 0.277±0.07 106±1.50
32±0.00
7.93±0.02 24.50±0.40
4
0.351±0.05 0.245±0.05
92±0.57
31±0.33
7.95±0.02 25.13±0.33
5
0.318±0.04 0.172±0.04
95±2.18
32±0.33
7.96±0.02 24.80±0.33
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน
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การทดลองถึงผลของการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วย
วิตามินซีในระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน คือ 0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ชุดควบคุม) 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
(ชุดการทดลองที่ 2) 200 มิลลิกรัมต่อลิตร (ชุดการทดลองที่ 3) และ 300 มิลลิกรัมต่อลิตร (ชุดการ
ทดลองที่ 4) โดยทาการศึกษาถึงผลที่มีต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการ
ของลูกปลาแมนดารินตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีการเปลี่ยนรูปร่าง (Metamorphosis) ดังนี้
1. อัตราการรอดตาย (survival rate)
จากการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยวิตามินซีในระดับ
ต่างๆ ทั้ง 4 ชุดการทดลอง โดยใช้อัตราปล่อยที่ 20 ตัวต่อลิตร พบว่าเมื่อสิ้นสุดการทดลอง มีอัตรา
รอดเท่ากับ 8.00±3.60, 6.00±3.60, 1.00±1.00 และ 3.66±2.66 เปอร์เซ็นต์ และนาค่าเฉลี่ยที่ได้มา
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 11 อัตรารอดของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยวิตามินซี
ทั้ง 4 ชุดการทดลอง
ระดับของวิตามินซี (มิลลิกรัมต่อลิตร)
อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์) ns
0 ชุดควบคุม
8.00±3.60
100
6.00±3.60
200
1.00±1.00
300
3.66±2.66
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน

อัตรารอด (เปอร์เซ็นต์)
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9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

8.00
6.00
3.66

อัตรารอด
(เปอร์เซ็นต์)

1.00
1

2
3
ชุดการทดลอง

4

ภาพที่ 16 อัตรารอดเมื่อสิ้นสุดการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทเี มีย
ที่เสริมวิตามินซีทั้ง 5 ชุดการทดลอง
2. การเจริญเติบโต
เมื่อทาการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่เสริมวิตามินซีที่ระดับ
ความเข้มข้น 0, 100, 200 และ 300 มิ ลลิก รัมต่อลิตร พบว่าผลการเจริญเติบโตด้านความยาว
มาตรฐาน ความยาวทั้งหมด และน้าหนัก เมื่อสิ้นสุดการทดลอง มีดังนี้
2.1 การเจริญเติบโตด้านความยาว
จากการทดลองอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมวิตามินซีทงั้ 4 ชุด
การทดลอง นามาวัดพารามิเตอร์ต่าง ๆ การเจริญเติบโตด้านความยาวก่อนการทดลองเฉลี่ยเท่ากับ
0.16 เซนติเมตร เมื่อ สิ้นสุดการทดลองพบว่าลูกปลาที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมี ยที่เสริม
วิต ามิ น ซี ทั้ ง 4 ชุ ด การทดลอง มี ค วามยาวมาตรฐานเฉลี่ ยเท่ า กั บ 0.80±3.60, 0.60±3.60,
1.00±1.00, และ 0.37±2.66 เซนติเมตร ตามลาดับ และความยาวทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 0.99±1.52,
1.06±2.66, 1.16±3.09 และ 0.97±1.80 เซนติเ มตร ตามลาดับ เมื่อนาผลการทดลองที่ ได้ม า
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วิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า ความยาวมาตรฐาน และความยาวทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(p>0.05)
2.2 การเจริญเติบโตด้านน้าหนัก
ลูกปลาแมนดารินมีน้าหนัก (ชั่งรวม 40 ตัว) ก่อนการทดลองเท่ากับ 0.004 กรัม เมื่อสิ้นสุด
การทดลอง พบว่าลูกปลาที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมวิตามินซีทั้ง 5 ชุดการทดลอง มี
น้าหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลองเท่ากับ 0.0245±0.01, 0.0363±0.02 และ 0.041±0.02, 0.053±0.02
กรัม ตามลาดับ เมื่อนาผลการทดลองมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(p>0.05)
ตารางที่ 12 การเจริญเติบโตของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วย
วิตามินซีทั้ง 5 ชุดการทดลอง
การเจริญเติบโต
ความยาวมาตรฐาน
ความยาวทั้งหมด ns
น้าหนักns (กรัม)
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
0 ชุดควบคุม
0.80±3.60
0.99±1.52
0.0245±0.01
100
0.60±3.60
1.06±2.22
0.0363±0.02
200
1.00±1.00
1.16±3.09
0.0410±0.02
300
0.37±2.66
0.97±1.80
0.0530±0.02
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน
ระดับของวิตามินซี
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

ns
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1.20
1.00

ความยาวมาตรฐาน

1.00
0.80

0.80
0.60

0.60

0.37

0.40

ความยาวมาตรฐาน
(เซนติเมตร)

0.20
0.00
1

2
3
ชุดการทดลอง

4

ภาพที่ 17 ความยาวมาตรฐานเมื่อสิ้นสุดการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดาริน ด้วยโรติเฟอร์ และ
อาร์ทีเมียที่เสริมวิตามินซีทั้ง 4 ชุดการทดลอง
1.20

1.16

1.15

ความยาวทั้งหมด

1.10

1.06

1.05
1.00

0.99

0.97

ความยาวทั้งหมด
(เซนติเมตร)

0.95
0.90
0.85
1

2
3
ชุดการทดลอง

4

ภาพที่ 18 ความยาวทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และ
อาร์ทีเมียที่เสริมวิตามินซีทั้ง 4 ชุดการทดลอง
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0.0600

0.0530

0.0500

0.0410
0.0363

น้าหนัก (กรัม)

0.0400
0.0300

น้าหนัก
(กรัม)

0.0245

0.0200
0.0100
0.0000
1

2
3
ชุดการทดลอง

4

ภาพที่ 19 น้าหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่
เสริมวิตามินซีทงั้ 4 ชุดการทดลอง

ภาพที่ 20 ลูกปลาแมนดารินเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
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3. พัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน
3.1 พัฒนาการด้านการลงพื้น
ในระหว่างการทดลองการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมวิตามิน
ซีที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน คือ 0, 100, 200 และ 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ทาการเก็บข้อมูลในด้าน
พัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน ด้านระยะเวลาในการลงพื้น เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าชุดการ
ทดลองที่ 2 เสริมวิตามินซีที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ลูกปลาแมนดารินเริ่มมีการลงพื้นเร็ว
ที่สุดที่อายุ 11 วัน และลูกปลาลงพื้นครบทุ กตัวทุกชุดการทดลอง ที่อายุ 20 วัน เมื่อนาค่าที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งมีรายละเอียดการเริ่มลง
พื้นวันแรก และระยะเวลาที่ลงพื้นครบทุกตัว ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 13 เปอร์เซ็นต์การลงพื้นวันแรกเมื่ออายุได้ 11 วัน ของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วย
โรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยวิตามินซีทั้ง 4 ชุดการทดลอง
ระดับของวิตามินซี (มิลลิกรัมต่อลิตร)
เปอร์เซ็นต์การลงพื้นวันแรก (เปอร์เซ็นต์)
0 ชุดควบคุม
0.00±0.00
100
0.67±0.67
200
0.00±0.00
300
0.00±0.00
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน
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0.33

0.35

เปอร์เซ็นต์การลงพื้นวันแรก

0.30
0.25
0.20

เปอร์เซ็นต์การลง
พื้นวันแรก

0.15
0.10
0.05
0.00

0.00

0.00

1

2

3
ชุดการทดลอง

0.00

0.00

4

5

ภาพที่ 21 เปอร์เซ็นต์การเริ่มลงพื้นวันแรก เมื่ออายุ 11 วัน ของลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วย
โรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยวิตามินซีทั้ง 5 ชุดการทดลอง
ตารางที่ 14 ระยะเวลาที่ลูกปลาแมนดารินลงพื้นครบทุกตัว เมื่อทาการอนุบาลด้วยโรติเฟอร์และ
อาร์ทีเมียที่เสริมด้วยวิตามินซีทั้ง 4 ชุดการทดลอง
ระดับของวิตามันซี (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ระยะเวลาที่ลงพื้นครบทุกตัว (วัน) ns
0 ชุดควบคุม
4.00±1.52
100
3.33±1.20
200
1.00±0.00
300
2.00±1.00
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน
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ระยะเวลาที่ลงพื้นครบทุกตัว (วัน)

5.00

4.33

4.00
3.00

1.00

ระยะเวลาที่ลงพื้น
ครบทุกตัว (วัน)

1.67

2.00
1.00

1.00

1

2

1.00

0.00
3

4

5

ภาพที่ 22 ระยะเวลาทีล่ ูกปลาแมนดารินลงพื้นครบทุกตัว เมื่อทาการอนุบาลด้วยอาร์ทเี มียที่เสริม
ด้วยวิตามินซีทั้ง 4 ชุดการทดลอง
คุณภาพน้าระหว่างการทดลอง
ทาการวิเคราะห์น้าระหว่างการทดลอง โดยทาการวิเคราะห์ทุกสัปดาห์ ๆ 1 ครั้ง โดยทาการ
วิเคราะห์แอมโมเนีย ไนไตรท์ ความเป็นด่างของน้า ความเค็ม ความเป็นกรดเป็นด่าง อุณหภูมิ ดังนี้
ตารางที่ 15 คุณภาพน้าระหว่างการทดลอง เมื่อทาการอนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วย
วิตามินซีทั้ง 4 ชุดการทดลอง
ชุดการ
คุณภาพน้าระหว่างการทดลอง ns
ทดลอง
Ammonia
Ntrite
alkalinity
Salinity
pH
อุณหภูมิ
1
0.179±0.03 0.166±0.02 101±3.84
32±0.33
7.72±0.11 26.7±0.20
2
0.216±0.01 0.158±0.01 102±2.66
32±0.33
7.71±0.07 26.43±0.31
3
0.226±0.01 0.147±0.01 103±2.96
32±0.33
7.62±0.10 26.93±0.23
4
0.275±0.08 0.149±0.02 101±4.04
32±0.33
7.59±0.11 27.10±0.20
หมายเหตุ ns คือ non significant แสดงความไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกัน
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อภิปราย/วิจารณ์
(Discussion)
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของการอนุบาลลูกปลาแมนดารินด้วยโรติเฟอร์ และอาร์ทีเมียที่
เสริมด้วยกรดไขมันที่จาเป็นโดยแบ่งเป็น 3 การทดลอง คือการทดลองที่ 1 กรดไขมันสาเร็จรูป (A1
DHA Selco) การทดลองที่ 2 กรดไขมันเตรียมเอง และการทดลองที่ 3 กรดไขมันร่วมกับ วิตามินซี
โดยทุกการทดลองจะกาหนดระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ทาการวัดผลต่ออัตราการรอด อัตราการ
เจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลาแมนดารินตั้งแต่แรกฟักจนถึงระยะที่มีการ
เปลี่ยนรูป ร่าง (Metamorphosis) ท าการทดลองโดยใช้ค วามหนาแน่น ลูก ปลา 20 ตัว ต่อลิต ร
ปริมาตรน้าที่ใช้จานวน 5 ลิตรต่อตู้ ความเค็มน้าทะเลระหว่าง 31-33 ppt แต่ละชุดการทดลองทา 3
ซ้า การให้อาหารระหว่างการทดลอง เมื่อลูกปลาอายุ 1-20 วัน ให้โรติเฟอร์เสริมกรดไขมันตามการ
ทดลองที่กาหนดที่ความหนาแน่น 20 ตัวต่อมิลลิลิตร และเมื่อลูกปลาอายุ 21–45 วัน เปลี่ยนจากโรติ
เฟอร์เป็นอาร์ทีเมียเสริมกรดไขมันตามการทดลองที่กาหนดที่ความหนาแน่น 3 ตัวต่อมิลลิลิตร ซึ่งผล
การทดลองทั้ง 3 การทดลอง มีดังนี้
ในการทดลองที่ 1 เป็นการศึกษาผลของการเสริมกรดไขมันสาเร็จรูป (A1 DHA Selco)
ให้กับ โรติเ ฟอร์และอาร์ที เมียที่ ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันคือ 0, 200, 400, 600 และ 800
มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าระดับความเข้มข้นของกรดไขมันสาเร็จรูป ไม่มี
ผลต่ออัตราการรอดตาย อัตราการเจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน
(p>0.05)
จากการทดลองพบแนวโน้มอัตราการรอดตายลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยการ
เสริม กรดไขมั นที่ ร ะดับ ความเข้ม ข้ น 600 มก./ล. มี อัตราการรอดตายที่ ดีที่ สุด คือ 7.00±5.57
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ 400, 800, 0 และ 200 มก./ล สอดคล้องกับข้อแนะนาปริมาณการใช้กรด
ไขมันสาเร็จรูป (A1 DHA Selco) ที่เหมาะสมของบริษัท INVE (Thailand) Ltd. คือ 600 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ในการเสริมให้กับแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดอาร์ทีเมียแรกฟัก ก่อนการให้อาหารสัตว์น้า ซึ่งในกรด
ไขมันสาเร็จรูปนี้ประกอบไปด้วยกรดไขมันที่จาเป็น ประเภท 3 HUFA, DHA และ EPA เป็นต้น ซึ่ง
สัตว์น้าไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง จาเป็นต้องได้รับจากอาหาร สอดคล้องกับรายงานของธวัชและ
คณะ (2549) ที่ ทาการอนุบ าลลูก ปลากะรังจุดฟ้าวัยอ่อนด้วยอาร์ทีเ มียเสริมอาหารส าเร็จ รูป ( A1
Selco) พบว่าการเสริมกรดไขมันสาเร็จรูป (A1 Selco) ให้กับโรติเฟอร์และอาร์ ทีเมียแรกฟัก เพื่อใช้
ในการอนุบาลลูกปลาจะให้ผลที่ดีกว่าการอนุบาลลูกปลาด้วยอาร์ทีเมียและโรติเฟอร์เพียงอย่างเดียว,
เนื่องจากอาร์ทีเมียจะมีการสูญเสียกรดไขมันบางส่วนไปจากการลอกคราบ ทาให้อาร์ทีเมียวัยอ่อนจะ
มีการขาดคุณค่าทางอาหารพวกไขมันไม่อิ่มตัวไป (พิสมัยและคณะ, 2538) สอดคล้องกับการรายงาน
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ของสุพล (2538) พบว่าการให้โ รติเฟอร์และอาร์ทีเมียเป็นอาหารแก่ลูกปลาจึงควรมีการเสริมกรด
ไขมัน, เนื่องจากกรดไขมันไม่อิ่มตัวจะมีความสาคัญและมีความจาเป็นต่อการสร้างการเจริญเติบโต
ให้กับลูกปลา โดยในลูกปลาทะเลไม่สามารถสร้างกรดไขมันที่จาเป็นขึ้นเองได้ หรือถ้าสร้างขึ้นเองได้ก็
จะมีปริมาณน้อยมาก (จารุรัตน์และคณะ, 2531) เช่นเดียวกับรายงานของ Tuncer and Havvell
(1992) ที่กล่าวว่าปริมาณกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 โดยเฉพาะ EPA และ DHA มีความสาคัญอย่าง
มากต่อการพัฒนาของตัวอ่อน อัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลา striped bass และลูกปลา
palmetto bass เป็นต้น
ด้านผลการทดลองด้านการเจริญเติบโตของผูว้ ิจัย คือ ด้านการเจริญเติบโตไม่มีความ
แตกต่างกันของลูกปลาแมนดาริน (p>0.05) แต่การเจริญเติบโตด้านน้าหนักของลูกปลาแมนดารินที่
ทาการเสริม กรดไขมั นที่ ร ะดับ ความเข้มข้น 200 มก./ล. มี แนวโน้ม ดีที่ สุด คือ 0.11±0.15 กรัม
เช่นเดียวกับนิเวศน์และคณะ (2536) ที่ทาการทดลองอนุบาลลูกปลากระรังด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมด้วย
กรดไขมันจาเป็นที่ระดับความเข้มข้น 0, 200, 400, 600 และ 800 มก./ล. ตามลาดับ ผลการทดลอง
พบว่าลูกปลามีอัตรารอดอยู่ที่ 48-56 เปอร์เซ็นต์สาหรับลูกปลาที่อนุบาลด้วยอาร์ทีเมียที่ไม่ได้เสริม
กรดไขมันจะตายหมดที่อายุ 35 วัน ในส่วนของอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลา แมนดารินที่ทาการ
เสริมกรดไขมันที่ระดับความเข้มข้น 200 มก./ล. พบว่าการเจริญเติบโตด้านความยาวมาตรฐาน และ
ความยาวทั้งหมดเฉลี่ยดีที่สุด อยู่ที่ 0.84±0.58 ซม. และ 1.09±0.75 ซม. รองลงมา คือ 0, 400, 600
และ 800 มก./ล. ตามลาดับ การเจริญเติบโตด้านน้าหนักของลูกปลาแมนดารินที่ทาการเสริมกรด
ไขมันที่ระดับความเข้มข้น 200 มก./ล. ดีที่สุด อยู่ที่ 0.11±0.15 กรัม สอดคล้องกับการรายงานของ
โกวิทย์และคณะ (2546) พบว่าการเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัว n3-HUFA ในอาหารที่ใช้ในการอนุบาล
ปลาช่อนทะเล จะทาให้ลูกปลามีอัตรารอดตายสูงกว่าชุดที่ไม่มีการเสริมหรือเสริมเพียง 1 เปอร์เซ็นต์
และการเสริมกรดไขมันในอาหารมีชีวิตและให้ลูกปลากินตั้งแต่แรกจะทาให้มีอัตรารอดสูง แต่พบว่า
การเจริญเติบโตด้านความยาวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบรายงานการวิจัยที่
สอดคล้องกันอีก เช่น Villalta et al. (2008) ที่ทาการศึกษาผลการเสริมกรดไขมั นต่อการอนุบาลลูก
ปลาตาเดียว พบว่าลูกปลาตาเดียวที่ได้รับ อาหารเสริมกรดไขมัน ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของลูก
ปลาตาเดียว เป็นต้น
ในด้านการพัฒนาการของลูกปลาแมนดารินลูกปลาจะลงพื้น เริ่มเร็วที่สุดที่อายุ 11
วัน ที่ระดับความเข้มข้นของกรดไขมันสาเร็จรูป 600 มก./ล. และลงพื้นครบทุกชุดการทดลองที่อายุ
26 วัน แต่ละชุดการทดลองจะใช้เวลาในการลงพื้นนับตั้งแต่เริ่มมีการลงพื้นจนครบ คือ 5.33±4.51,
1.33±0.58, 5.33±5.86, 8.00±6.56 และ 5.66±1.53 วันตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) สอดคล้องกับรายงานของ Villalta et al. (2008) ที่ทาการศึกษาลูกปลา
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ตาเดียวพบว่าการได้รับกรดไขมันสูงมีพัฒนาการในการเข้าสูก่ ารเปลีย่ นรูปร่าง (Metamorphosis) ได้
เร็วชุดการทดลองที่ไม่เสริมกรดไขมัน ในขณะที่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาแต่อย่างใด
ในการทดลองที่ 2 เป็นการศึกษาผลของการเสริมกรดไขมันเตรียมเองให้กับโรติเฟอร์และอาร์
ทีเมียที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันคือ 0, 200, 400, 600 และ 800 มก./ล. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
พบว่าระดับความเข้มข้นของกรดไขมันเตรียมเองไม่มีผลต่ออัตราการรอดตาย อัตราการเจริญเติบโต
และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลา (p>0.05)
จากการทดลองพบแนวโน้ม อัตรารอดตายลูกปลาแมนดารินที่เสริมด้วยกรดไขมัน
เตรียมเองที่ระดับความเข้มข้น 800 มก./ล. มีอัตราการรอดตายที่ดีที่สุด คือ 4.33±2.33 เปอร์เซ็นต์
รองลงมาคือ 600, 400, 200 และ 0 มก./ล. ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของสุทินและวิชิต
(2557) ที่ทาการศึกษาปริมาณไขมันและองค์ประกอบของกรดไขมันในอาหารต่อการเจริญเติบโตและ
การย่อยได้ของปลาโมง โดยใช้แหล่งไขมันจากพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ ผสมในอาหาร ผลการทดลอง
พบว่าปลาโมงมีอัตรารอดไม่แตกต่างกันในทุกชุดการทดลอง สอดคล้องกับรายงานของ Gapasin et
al. (1998), Sargent et al. (1999) และ Sargent et al. (2002) ที่กล่าวไว้ว่าไขมันเป็นแหล่งของ
พลังงานหลักสาหรับปลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนแรกของชีวิต โดยกรดไขมันที่สาคัญได้แก่ DHA
, 22: 6n –3, EPA , 20: 5n -3 และ ARA , 20: 4n -6 ซึ่งเป็นกรดไขมันที่สาคัญในด้านโภชนาการ
ของปลา โดยเฉพาะ EPA และ DHA ถือได้ว่าเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการเจริญเติบโต การอยู่รอด และ
ช่วยเสริมสร้างความต้านทานโรคในปลาวัยอ่อนด้วย รวมไปถึง ไขมันยังช่วยในเรื่องการเจริญเติบโต
การเพิ่มอัตรารอดที่ดี และยังเป็นแหล่งพลังงานที่สาคัญของปลาอีกด้วย
ด้านผลการทดลองด้านการเจริญเติบโตของผูว้ ิจัย คือ ด้านการเจริญเติบโตไม่มีความ
แตกต่างกั นของลูกปลาแมนดาริน (P>0.05) การเจริญเติบโตด้านความยาวที่เสริม ด้วยกรดไขมั น
เตรียมเองที่ ระดับความเข้ม ข้น 400 มก./ล. มี แนวโน้ม ดีที่สุด คือ 0.67±0.51 และ 0.83±0.50
เซนติเมตร รองลงมาคือ 0, 600, 800 และ 200 มก./ล. ตามลาดับ และในส่วนการเจริญเติบโตด้าน
น้าหนักของลูกปลาแมนดารินที่ทาการเสริมด้วยกรดไขมันเตรียมเองที่ระดับความเข้มข้น 800 มก./ล.
มีแนวโน้มดีที่สุด คือ 0.0426±0.02 กรัม รองลงมาคือ 0, 400, 600 และ 200 มก./ล. ตามลาดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับการทดลองของ Abolhasani et al. (2013) ที่ทาการศึกษาผลของน้ามันปลาต่อการ
เจริญเติบโตและการต้านทานความเครียดของปลาเสือสุมาตรา เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าชนิดและ
ระดั บ ของน้ามั น ปลาที่ เ สริ ม ในอาร์ที เ มี ย ให้ ป ลาเสื อ สุ ม าตรากิ น ไม่ มี ผ ลต่ อ อั ต รารอดและการ
เจริญเติบโตในด้านน้าหนักของปลาเสือสุมาตรา และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติแต่อย่างใด แต่
อย่างไรก็ ตามน้ามั นปลายัง คงเป็นแหล่งของไขมั นที่ ส าคัญ ในด้านโภชนาการ และปลายัง มีความ
ต้องการสูง และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพาะเลี้ยง สอดคล้องกับการรายงานของบัณฑิตและคณะ
(2546) ที่ทาการศึกษาการเพิ่มระดับกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 ในปลานิลโดยการใช้น้ามันทูน่าที่ระดับ
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ต่าง ๆ กัน ผลการทดลองพบว่าอัตรารอด อัตราการกินอาหาร อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และ
ประสิทธิภาพของโปรตีนมีค่าใกล้เคียงกันในทุกกลุ่มการทดลอง และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(p>0.05) ในด้านการเจริญ เติบ โตพบว่า ปลานิล ที่ ได้รับ อาหารที่ ใช้น้ามั นทู น่าที่ ร ะดับ 3 และ 9
เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโตดีกว่า แสดงให้เห็นว่าอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการที่
ได้รับอาหารที่มีกรดไขมันที่จาเป็น สุพิศ (2535) กล่าวว่าไขมันเป็นแหล่งพลังงานสาคัญที่มีประโยชน์
และมี ความจาเป็นสาหรับปลา มี ผลต่อการเจริญ เติบโต และการทางานของระบบภายในร่างกาย
อาหารสัต ว์น้ าจึ ง จ าเป็นต้ อ งมี ก ารเสริม กรดไขมั น ในอาหาร เนื่ องจากไขมั น บางตั วไม่ ส ามารถ
สังเคราะห์เองได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น
ในด้านการพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน ลูกปลาลงพื้นเร็วที่สุดที่อายุ 7 วัน ที่
ระดับความเข้มข้นของกรดไขมันเตรียมเอง 400 มก./ล. และลงพื้นครบทุกชุดการทดลองที่อายุ 22
วัน แต่ละชุดการทดลองจะใช้เวลาในการลงพื้นนับตั้งแต่เริ่มมีการลงพื้นจนครบทุกชุดการทดลอง คือ
1.00±0.00, 1.00±0.00, 1.67±0.67, 1.00±0.33 และ 4.33±1.85 วันตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) สอดคล้องกับการศึกษาผลของการเพิ่มไขมันและการเก็บรักษา
ต่อการเปลี่ยนแปลงของกรดไขมันในอาร์ทีเมียในการอนุบาลลูกปลากะพงขาวของพิศมัยและคณะ
(2538) โดยการอนุบาลลูกปลากะพงขาวอายุ 12 วัน ด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมสารอาหาร 2 ชนิด คือกรด
ไขมัน (selco) และน้ามันทูน่าร่วมกับวิตามินรวม เปรียบเทียบกับอาร์ทีเมียที่ไม่มีการให้อาหาร พบว่า
ลูกปลามีอัตรารอดไม่แตกต่างกัน แต่ลูกปลาที่อนุบาลด้วยสารเพิ่มคุณค่าทั้ง 2 ชนิด มีการเข้าสู่การ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างเหมือนพ่อแม่พันธุ์ (Metamorphosis) เร็วกว่าชุดควบคุม นั่นคือควรมีการให้
อาร์ที เ มี ยเสริม กรดไขมั น จ าป็นแก่ ลูก ปลาก่ อนเข้า metamorphosis ซึ่ง จะช่วยให้ลู ก ปลาเข้ า
metamorphosis ได้เร็วและแข็งแรงเพื่อเป็นการป้องกันการขาดกรดไขมันที่จาเป็น
ในการทดลองที่ 3 เป็นการศึกษาผลของการเสริมกรดไขมันร่วมกับวิตามินซีให้กับโรติเฟอร์
และอาร์ทีเมียที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน คือ 0, 100, 200 และ 300 มก./ล. เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลองพบว่าระดับ ความเข้ม ข้นของกรดไขมั น สาเร็จ รูป ไม่ มีผ ลต่ออัตราการรอดตาย อัตราการ
เจริญเติบโต และระยะเวลาในการพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน (p>0.05)
จากการทดลองพบแนวโน้มอัตราการรอดตายลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลดัวยการ
เสริม กรดไขมั น ร่ว มกั บ วิต ามิ นซี ที่ ร ะดับ ความเข้ม ข้น 0 มก./ล. มี อัต รารอดตายที่ ดี ที่ สุ ด คื อ
8.00±3.60 เปอร์เซ็นต์รองลงมาคือ 100, 300 และ 200 มก./ล. ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ทดลองของ Yousefian and Najafpour (2011) ที่ศึกษาผลของการเสริมกรดไขมันและวิตามินซีใน
ปลา Acipenser persicus เปรียบเทียบกับอาร์ทีเมียที่ไม่มีการเสริมกรดไขมันและวิตามินซีพบว่าผล
ที่ได้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามลูกปลายังคงมีความต้องการกรดไขมันและวิตามิน
ซีซึ่งมีความจาเป็นสาหรับปลาที่ถูกเลี้ยงไว้ในบ่อเพื่อเป็นการเสริมสร้างความต้านทานโรคในปลาได้
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และยังสอดคล้องกับการทดลองของ Gapasin et al. (1998) ที่ทาการศึกษาการเสริมกรดไขมันและ
วิตามินซีในอาหารมีชีวิตที่มีต่อปลานวลจันทร์ทะเล เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่ากรดไขมันและวิตามิน
ซีไม่มีผลต่ออัตรารอดของลูกปลานวลจันทร์ทะเลแต่อย่างไร
ด้านผลการทดลองด้านการเจริญเติบโตของผูว้ ิจัย คือ ด้านการเจริญเติบโตไม่มีความ
แตกต่างกั นของลูก ปลาแมนดาริน (p>0.05) การเจริญเติบโตด้านความยาวที่เ สริม ด้วยกรดไขมั น
ร่วมกับวิตามินซีที่ระดับความเข้มข้น 200 มก./ล. มีแนวโน้มดีที่สุด คือ 1.00±1.00 และ 1.16±3.09
เซนติเมตร รองลงมาคือ 0, 600, 800 และ 0 มก./ล. ตามลาดับ และในส่วนการเจริญเติบโตด้าน
น้าหนักของลูกปลาแมนดารินที่ทาการเสริมด้วยกรดไขมันเตรียมเองที่ระดับความเข้มข้น 300 มก./ล.
มีแนวโน้มดีที่สุด คือ 0.0530±0.02 กรัม รองลงมาคือ 200, 100 และ 0 มก./ล. ตามลาดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับการทดลองของ Heydari and Akbary (2011) ที่ทาการศึกษาผลของการเสริมกรด
ไขมันและวิตามินซีที่เสริมในอาร์ทีเมียที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต
และความต้านทานต่อความเครียดของปลาเรนโบว์เทร้าส์ พบว่าเมื่อสิ้นสุดการทดลองการเจริญเติบโต
น้าหนัก และอัตรารอดไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับการทดลองของ Adloo et al. (2012) ที่
ทาการศึกษาผลของการเสริมกรดไขมัน วิตามินซี และวิตามินอีต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด และ
ความต้านทานความเครียดในปลา Yellowfin Seabream พบว่าปัจจัยด้านการเจริญเติบโตไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม Sandel and Daniel (1988) และ Sandnes (1991) กล่าวว่าวิตามินซีเป็น
สารอาหารที่สาคัญและเป็นสิ่งจาเป็นในอาหารของลูกปลาวัยอ่อน และยังช่วยในการสังเคราะห์ของ
คอลลาเจนที่จาเป็นในการสร้างเนื้อเยื่อและกระดูกด้วย Stacey (2006) กล่าวว่าการเจริญเติบโต
ทางด้านสรีรวิทยาของปลาวัยอ่อนพบว่ามีความต้องการวิตามินซีสูงกว่า ในวัยอื่น ทาให้มีอัตรารอด
และการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และยังพบว่าวิตามินซียังช่วยสร้างความต้านทานและภูมิคุ้มกันได้
อีกด้วย โดยส่วนใหญ่ปลาไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินซีได้ จาเป็นต้องได้รับจากอาหารที่กินเข้าไป
การขาดวิตามินซีในอาหารจึงอาจมีผลต่อการพัฒนาของลูกปลาในด้านโครงสร้างต่างๆ ได้
ในด้านการพัฒนาการของลูกปลาแมนดารินนั้นลูกปลาลงพื้นเร็วที่สุดที่อายุ 11 วัน
ที่ระดับความเข้มข้นของวิตามินซี 100 มก./ล. และลงพื้นครบทุกชุดการทดลองที่อายุ 20 วัน แต่ละ
ชุดการทดลองจะใช้เ วลาในการลงพื้นนับตั้ง แต่เ ริ่มมี ก ารลงพื้นจนครบ 4.00±1.52, 3.33±1.20,
1.00±0.00 และ 2.00±1.00 วันตามล าดับ เมื่อวิเ คราะห์ข้อมูล ไม่ มี ความแตกต่างกั นทางสถิติ
(p>0.05) โดย Dhert and Sorgeloos 1995 กล่าวว่าวิตามันซีนับว่ามีบทบาทสาคัญในด้านการ
รักษาการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันต่างๆ และเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการทางานของกระบวนการทางด้าน
ชีวภาพจานวนมากในปลา และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ เช่น การรักษาความสมดุลของโครงสร้าง
ภายในของร่างกาย การเจริญเติบโต รวมทั้งการอยู่รอด ในด้านค่าสัมฤทธิ์ทางชีววิทยา เช่น ความต้าน
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ทางต่อความเครียด พิษวิทยา และระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น โดยความต้องการวิตามินซีของตัวอ่อน และ
ตัวเต็มวัยนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละระยะ
นอกจากนี้การทดลองยังมีการเสริมโคพีพอดเป็นอาหารให้กับลูกปลาแมนดารินอีก
ด้วย โดยโคพีพอดถือได้ว่าเป็นอาหารมีชีวิตที่มีความเหมาะสมต่อการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน เนื่องจาก
มีขนาดที่เล็กเหมาะกับลูกปลา มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวที่จาเป็นต่อสัตว์
น้าวัยอ่อน และโปรตีนที่มีความจาเป็นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของสัตว์น้าวัยอ่อน
และจากการทดลองของ Doi et al. (1997) พบว่าลูกปลาที่มีการกินโคพีพอดมีอัตรารอดตายและการ
เจริญเติบโตที่ดีกว่าลูกปลาที่มีการกินอาหาร เช่น โรติเฟอร์ เพียงอย่างเดียว
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สรุปและข้อเสนอแนะ
1. การทดลองที่ 1 เป็นการศึกษาผลของการเสริมกรดไขมัน Easy DHA Selco ที่ระดับความ
เข้มข้นแตกต่างกัน 5 ระดับ คือ 0, 200, 400, 600 และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร แนวโน้มจากการ
ทดลองพบว่าลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันสาเร็จรูป ที่
ระดับความเข้มข้น 600 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตรารอด และการพัฒนาการดีทสี่ ุด อัตราการเจริญเติบโต
ด้านความยาวและน้าหนักดีที่สุดที่ระดับความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร
2. การทดลองที่ 2 เป็นการศึกษาผลของการเสริมกรดไขมันเตรียมเองที่ระดับความเข้มข้น
แตกต่างกัน 5 ระดับ คือ 0, 200, 400, 600 และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร แนวโน้มจากการทดลอง
พบว่าลูกปลาแมนดารินที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมันเตรียมเองที่ระดับ
ความเข้มข้น 800 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตรารอด และน้าหนักดีที่สุด อัตราการเจริญเติบโตด้านความ
ยาว และการพัฒนาการดีที่สุดที่ความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร
3. การทดลองที่ 3 เป็นการศึกษาผลของการเสริมวิตามินซีที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน 4
ระดับ คือ 0, 100, 200 และ 300 มิลลิกรัมต่อลิตร แนวโน้มจากการทดลองพบว่าลูกปลาแมนดารินที่
อนุบาลด้วยโรติเ ฟอร์และอาร์ทีเ มีย ที่เสริมด้วยวิตามินซี ที่ระดับความเข้มข้น 0 มิ ลลิกรัมต่อลิตร มี
อัตรารอดดีที่สุด อัตราการเจริญเติบโตด้านความยาวดีที่สุดที่ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร
น้าหนักดีที่สุดที่ความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร และการพัฒนาการดีที่สุดที่ ความเข้มข้น 100
มิลลิกรัมต่อลิตร
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การเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเลสวยงาม
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยระบุ สถานภาพ
ในการทาการวิจัย ว่าเป็นผู้อานวยการแผนงานวิจัยหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย
7.1 ผู้อานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
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7.4 งานวิจัยที่กาลังทา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทาวิจัยว่าได้ทาการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
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7..4.1 การเจริญ เติ บ โต การเจริ ญ พัน ธุ์ และพฤติ ก รรมการสื บ พั น ธุ์ข อง กุ้ ง การ์ ตู น
(Hymenocera picta) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , อยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
7.4.2 ผลของชนิดของอาหารและความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์
และการผลิตตัวอ่อนของกุ้งการ์ตูน(Hymenocer picta) สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ , อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
7.4.3 ผลของอาหารต่อ การเจริญเติบ โต การรอดตาย และการเจริญพันธุ์ของกุ้ งการ์ตูน
(Hymenocera picta) ที่เ กิดจากการเพาะเลี้ยง ส านัก งานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
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ในการทาการวิจัย ว่าเป็นผู้อานวยการแผนงานวิจัยหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย
7.1 ผู้อานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
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เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กาลังทา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทาวิจัยว่าได้ทาการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
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7..4.1 การเจริญ เติ บ โต การเจริ ญ พัน ธุ์ และพฤติ ก รรมการสื บ พั น ธุ์ข อง กุ้ ง ก าร์ ตู น
(Hymenocera picta) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , อยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
7.4.2 ผลของชนิดของอาหารและความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์
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(Hymenocera picta) ที่เ กิดจากการเพาะเลี้ยง ส านัก งานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
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7.2.3.การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina
Linneaus
7.2.4.การทดลองเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linneaus.
7.2.5.องค์ ป ระกอบของอาหารในทางเดิ น อาหารของปลาเห็ ด โคน Sillago sihama
(Forskal) และ Sillago maculata (Quoy & Gaimard)
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7.2.6.อิ ท ธิพ ลของความเค็ม ที่ มี ต่ อ อัตราการลงเกาะ อัต ราการรอดตาย และอัตราการ
เจริญเติบโตของปะการังพุ่มไม้, Pocillopora damicornis Linn.
7.2.7.การเจริญเติบโตของหอยนางรมวัยเกล็ด (Crassostrea commercialis) ที่เลี้ยงด้วย
อาหารต่างชนิด
7.2.8.อัตราการรอดของหอยนางรมปากจีบ Crassostrea commercialis วัยอ่อนเมื่อเลี้ยง
ด้วยสาหร่ายต่างชนิดในห้องปฏิบัติการ
7.3. งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1
เรื่อง)
7.3.1.เสาวภา สวัสดิ์พีร ะ. การศึกษาเกี่ ยวกับ การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ , Haliotis asinina
Linneaus ด้วยอาหารส าเร็จรูป . รายงานฉบับ สมบู รณ์ส่ง คณะกรรมการสภาวิจัย
แห่งชาติ, 2539.
7.3.2.เสาวภา สวัสดิ์พีระ, การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการกินอาหารของหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis
ovina Gmelin, รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, 2539.
7.3.3.เสาวภา สวัสดิ์พีระ, การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ
Haliotis asinina Linneaus. รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
, 2539. เสาวภา สวัส ดิ์ พีร ะ. การทดลองเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina
Linneaus. รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, 2539.
7.3.4.เสาวภา สวัสดิ์พีระ และ วรเทพ มุธุวรรณ. องค์ประกอบของอาหารในทางเดินอาหาร
ของปลาเห็ดโคน Sillago sihama (Forskal) และ Sillago maculata (Quoy &
Gaimard). รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, 2534.
7.3.5.เสาวภา สวัสดิ์พีระ. อิทธิพลของความเค็มที่มีต่ออัตราการลงเกาะ อัตราการรอดตาย
และอั ตราการเจริญ เติบโตของปะการัง พุ่ม ไม้ , Pocillopora damicornis Linn.
รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, 2536.
7.3.6.เสาวภา สวัสดิ์พีระ, จารุนันท์ ประทุมยศ, ขวัญเรือน ปิ่นแก้ว, อัมพร คอแก้ว และ
อมรรัตน์ เกิ ดบ้านกอก. การเจริญ เติบ โตของหอยนางรมวัยเกล็ด (Crassostrea
commercialis) ที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิด . รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งคณะกรรมการ
สภาวิจัยแห่งชาติ, 2536.
7.3.7.เสาวภา สวั ส ดิ์ พี ร ะ. อั ต ราการรอดของหอยนางรมปากจี บ Crassostrea
commercialis วัยอ่อนเมื่อเลี้ยงด้วยสาหร่ายต่างชนิดในห้องปฏิบัติการ. รายงานฉบับ
สมบูรณ์ส่งคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, 2541.
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7.3.8.ขวัญเรือน ปิ่นแก้ว, เสาวภา สวัสดิ์พีระ และอัมพร คอแก้ว . การศึกษาหาชนิดของ
สาหร่าย ที่เกาะวัสดุได้ดี เพื่อนามาใช้ในการอนุบาลลูกหอยเป๋าฮื้อ. เสาวภา สวัสดิ์พีระ,
จารุนันท์ ประทุมยศ, ขวัญเรือน ปิ่นแก้ว, อัมพร คอแก้ว และ อมรรัตน์ เกิดบ้านกอก.
การเจริญเติบโตของหอยนางรมวัยเกล็ด (Crassostrea commercialis) ที่เลี้ยงด้วย
อาหารต่าง ชนิด. รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2536.
7.3.9. จารุนันท์ ประทุมยศ, เสาวภา สวัสดิ์พีระ, อมรรัตน์ เกิดบ้านกอก และอัมพร คอแก้ว .
การศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะควบคุมปริมาณแบคทีเรีย ในสภาวะแวดล้อมการอนุบาล
ลูกหอยวัยอ่อน. รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2536.
7.3.10 วรเทพ มุธุวรรณ, เสาวภา สวัสดิ์พีระ, ประหยัด มะหมัด และปรารถนา ควรดี . การ
ทดลองอนุบาลลูกปลาหมึกกระดองกันไหม้, Sepiella inermis Fer. & d’Orb.
ด้วยไรน้าเค็มตัวเต็มวัยที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิด . เอกสารเผยแพร่ของสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2536.
7.3.11 วรเทพ มุธุวรรณ, เสาวภา สวัสดิ์พีระ, สุรินทร์ มัจฉาชีพ , สุรพล ฉลาดคิด, จารุนันท์
ประทุมยศ, ขวัญเรือน ปิ่นแก้ว, ปรารถนา ควรดี, ชาญวิทย์ ศุภปัญญาพงศ์ และ
อรุณ รื่นรมย์. การเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ในระบบน้าหมุนเวียน
แบบปิด โดยใช้ สัต ว์น้ าและสาหร่า ยทะเลบางชนิด ในการควบคุ ม คุณ สมบัติ น้า .
เอกสารเผยแพร่ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา. 2539.
7.3.10. สุวราภรณ์ กันทรวิชัยวัฒน์ , เสาวภา สวัสดิ์พีระ, วรเทพ มุธุวรรณ และจารุนันท์
ประทุมยศ. อิทธิพลของสารโซเดียมเอ็ตต้าต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอด
ของหอยนางรม (Crassostrea commercialis) วัยอ่อน. รายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, 2535.
7.3.11. Sawatpeera, S., E.S. Upatham, M, kruatrachue, V. Ingsrisawang, T.
Singhagraiwan and Y.P. Chitramvong. Determination of gut contents of
Thai abalone Haliotis asinina Linneaus. Journal of Shellfish Research,
Vol.17(3): 765-770, December 1998.
7.3.12. Sawatpeera, S., E.S. Upatham, M, kruatrachue, Y.P. Chitramvong, T.
poomthong and J. Nukranad. Larval Development in abalone Haliotis
asinina Linneaus . Journal of Shellfish Research, Vol. 2002. (inpress)
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7.3.13. Upatham, ES.S., S. Sawatpeera, M, kruatrachue, Y.P. Chitramvong, T.
Singhagraiwan, T. Pumthong and P. Jarayabhand . Food utilization by
Haliotis asinina Linneaus. Journal of Shellfish Research Vol.17(3): 771776, December 1998.
7.3.14. Kruatrachue, M., S. Sawatpeera, E.S. Upatham, T. Singhagraiwan and
Y.P. Chitramvong. The utilization of artificial diets by Haliotis asinina
Linneaus. Journal of Medical and Applied Malacology. (inpress)
7.3.15. Kruatrachue, M., S. Apiswetakan.,E.S Upatham.,P.Sobhon, S.
Sawatpeera, S. Singhakaew,
V.
Ingsrisawang4
and
T.
Singhagraiwan4Reproductive cycle
and development of gonad in
the Thai abalone, Haliotis asinina Linneaus. Journal of Medical and
Applied Malacology. (inpress)
7.3.16. Muthuwan, V., Sawatpeera, S., Kuandee, P., Supapunyapong, C.,
Pratoomyos, J., Pindkaew, K., Chaladkid, S., 2000. Intensive Culture of
Seabass(Lates calcarifer) in a Recirculation System Integrated with
Extensive Culture of Biofiltration Organisms. In: Ahn, J-Y and Yang, S-K
(Eds.), The 5th International Symposium on Marine Environmental
Study on the East China Sea and Yellow Sea. Marine Research
Institute&Brain Korea 21 Project Corps, College of Ocean Science,
Cheju National University, Korea, pp. 89-110.
7.4. งานวิจัยที่กาลังทา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทาวิจัยว่าได้ทาการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
7.4.1.การพั ฒ นาเทคนิคการเพาะเลี้ยงหอยเสียบ (Donax faba ) เพื่ อการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณหาดบางแสน (70%)
7.4.2.การพั ฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงหอยตลับ (Meretrix mertrix) เพื่อการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการศึกษาชีววิทยาบางประการที่เกี่ยวข้อง (50%)
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ผู้ร่วมโครงการวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Nattawut Luangoon
2. รหัสบัตรประจาตัวประชาชน 3. ตาแหน่งปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์
4. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์
(e-mail)
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ต. แสนสุข อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20131
โทรศัพท์: 0-3839-1671-3 โทรสาร: 0-3839-1674
e-mail address : nattawut@bims.buu.ac.th
5. ประวัติการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรกรรม วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี ปีพ.ศ. 2532
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี ปี
พ.ศ. 2534
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขาสัตวบาล สถาบันราชภัฏราไพพรรณี ปีพ.ศ. 2542
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีพ.ศ. 2549
6. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเลสวยงาม
7. ประสบการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทาการวิจัยว่าเป็นผู้อานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วม
วิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
7.1. ผู้อานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
–
7.2. หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.2.1. การพั ฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงหอยเสียบ (Donax faba ) เพื่อการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณหาดบางแสน
7.2.2. การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงหอยตลับ (Meretrix mertrix) เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการศึกษาชีววิทยาบางประการที่เกี่ยวข้อง
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7.2.3. ผลของชนิดของอาหารและความถี่ใ นการให้อ าหารต่อการเจริญ เติบ โตการ
สืบพันธุ์ และการผลิตตัวอ่อนของกุ้งการ์ตูน (Hymenocera picta)
7.2.4. การเจริญเติบโต และผลของการเสียรยางค์ ต่อการเจริญ เติบ โต และการงอก
ใหม่ข องรยางค์ข องปลาดาวแดงที ่เ ป็นอาหารของกุ ้ง การ์ตูน (Hymenocera
picta)
7.3. งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า
1)
7.3.1. สุรพล ฉลาดคิด และ ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน. การเปรียบเทียบชนิดของอาหารและ
ความเค็ม ที่ มี ผ ลต่ออัตราการเจริญ เติบ โตของม้ าน้าวัยอ่อนในห้องปฏิบัติก าร.
รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2536.
7.3.2. สุรพล ฉลาดคิด, ฉลวย มุสิกะ และ ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน. การทดลองอนุบาลลูก
ม้าน้าด้วยไรที่ เลี้ ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน . รายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539
7.3.3. ขวัญ เรือน ปิ่นแก้ ว, อมรรัตน์ ชมรุ่ง, ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน และ ปิยะวรรณ ศรี
วิ ล าศ. การศึ ก ษาแพลงค์ ต อนพื ช และสั ต ว์ บ ริ สุ ท ธิ์ บ ริ เ วณชายฝั่ ง ทะเลภาค
ตะวันออกของไทย เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าวัยอ่อน. รายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540.
7.3.4. ชุติวรรณ เดชสกุ ลวัฒนา, ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน , สมเจตน์ ภูมิส วัสดิ์ และ นัฐวุฒิ
กอเซ็ม. การแพร่กระจายของแบคทีเรียบริเวณปากแม่น้าบางปะกงและบริเวณ
ใกล้เคียง. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่
26 วั น ที่ 18-20 ตุ ล าคม 2543 ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ต ต์ จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร.
7.3.5. เสาวภา สวัส ดิ์พีร ะ, ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน และ วรเทพ มุธุวรรณ. ผลของความ
เข้มข้นและระยะเวลาในการฉีดซ้าของฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลีสซิ่งฮอร์โมน
อนาลอกซ์ (gonadotropin releasing hormone analogues) ชนิดออกฤทธิ์
นานในรูปแบบไมโครสเฟียร์ ต่อการวางไข่ของปลาการ์ตูนอานม้า Amphiprion
polymnus (Linnaeus 1758). รายงานฉบับสมบูรณ์ส่งสถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549.
7.3.6. Muthuwan, V., Luang-Oon, N., Sawatpeera, S. , Chalad-kid, S. ,
Noiraksa, T., Teeramaethee, J. , 2001. Delay Feeding and Feeding
Regimes Effect Survival of Young Seahorse, Hippocampus kuda. Book
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of Abstract, 2nd International Conference on Marine Ornamentals
“Collection, Culture and Conservation” November 26 – December 1,
2001, Lake Buena Vista, Orlando, Florida, USA, pp. 73.
7.3.7. Muthuwan, V., Sawatpeera, S., Luang-Oon, N., Munkongsomboon, S.,
Chomrung, A., 2001. Breeding and Larval Rearing of the Saddleback
Anemonefish, Amphiprion polymnus. Book of Abstract, 2nd
International Conference on Marine Ornamentals “Collection, Culture
and Conservation” November 26 – December 1, 2001, Lake Buena
Vista, Orlando, Florida, USA, pp. 72.
7.3.8. Sawatpeera, S., Muthuwan, V., Luang-Oon, N., Pinitpong, P.,
Thongkukiatkul , A., 2004. Effect of Salinity Levels on Growth and
Survival of Juvenile Spotted Babylon, Babylonia areolata (Link 1807).
Abstract Book, Aquaculture 2004, Aquaculture-An Ecologically
Sustainable and Profitable Venture, Hawaii Convention Center,
Honolulu, Hawaii, pp. 362.
7.4. งานวิจัยที่กาลังทา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทาวิจัยว่าได้ทาการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
7.4.1. การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงหอยตลับ (Meretrix mertrix) เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการศึกษาชีววิทยาบางประการที่เกี่ยวข้อง, สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
7.4.2. ทรัพยากรหอยสองฝาของประเทศไทย: การประเมินศักยภาพของชนิดที่เหมาะสม
ส าหรับ การพั ฒ นาสู่ก ารเพาะเลี้ยงเชิง อนุรัก ษ์และเชิง พาณิชย์ , ส านัก งาน
คณะกรรมการวิจัย แห่ง ชาติ , อยู่ในระหว่างการดาเนินการจัดทารายงานฉบับ
สมบูรณ์
7.4.3. การเจริญ เติบ โต การเจริญ พัน ธุ์ และพฤติก รรมการสืบ พัน ธุ์ข องกุ ้ง การ์ต ูน
(Hymenocera picta) , สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , อยู่ในระหว่าง
การดาเนินการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
7.4.4. ผลของชนิดของอาหารและความถี่ใ นการให้อ าหารต่อการเจริญ เติบ โตการ
สืบ พัน ธุ ์ และการผลิต ตัว อ่อ นของกุ ้ง การ์ต ูน (Hymenocera picta) ,
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
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7.4.5. การเจริญเติบโต และผลของการเสียรยางค์ ต่อการเจริญ เติบ โต และการงอก
ใหม่ข องรยางค์ข องปลาดาวแดงที ่เ ป็นอาหารของกุ ้ง การ์ตูน (Hymenocera
picta) , สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
7.4.6. พัฒนาการ การเจริญ เติบ โต และ อัตราการรอดตายของลูก กุ้ง การ์ตูนวัยอ่อน
(Hymenocera picta) ที่อนุบาลด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน , สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
7.4.7. ธุร กิจ การค้า สัตว์ท ะเลสวยงามในกลุ่มกุ้ ง กั้ง ปู ของประเทศไทย, สานัก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
7.4.8. ปริม าณไขมัน รงควัตถุแคโรที นอยด์ที่เ หมาะสมต่อการเพิ่มความเข้ม สีของปลา
การ์ ตูน ส้ ม ขาว, ส านัก งานคณะกรรมการวิ จัยแห่ง ชาติ , อยู่ ในระหว่างการ
ดาเนินการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
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ผู้ร่วมโครงการวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวศิรประภา ฟ้ากระจ่าง ผู้ร่วมโครงการวิจัย
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (Miss Siraprapa Fahrajang )
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3. ตาแหน่งปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail
สถานีวิจัยย่อยชะอา สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ต. บางเก่า อ. ชะอา จ.
เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์: 0-32448-374-5 โทรสาร: 0-32448-375
e-mail address: siraprapa@bims.buu.ac.th
5. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(เพาะเลี้ยงสัตว์น้า) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง ปี พ.ศ.2550
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมง) คณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2553
6. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
คุณภาพน้า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด-สัตว์น้าเค็ม สารพิษและกลิ่นไม่พึงประสงค์ในสัตว์น้า
7. ประสบการณ์ที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ การบริห ารงานวิจั ยทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทาการวิจัยว่าเป็นผู้อานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วม
วิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย
7.1. หัวหน้าโครงการวิจัย
7.1.1. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตสัตว์น้าให้ปลอดภัย : การพัฒนาการ
เลี้ยงปลานิลให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารพิษและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
7.2. งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว
7.2.1. ศิร ประภา ฟ้ากระจ่าง, ชยารัตน์ ปลื้มส าราญ, เอกพงษ์ แอบแฝง, กิตติชัย
จันทร์ลภ, สุปราณี วิกรัยบูรณ์ และ นิวุฒิ หวังชัย . 2552.ผลของผักบุ้งต่อการ
ควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่าย Microcystis aeruginosa. 83-91 น. ใน
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งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจาปี 2552. ระหว่างวันที่
18-19 กุมภาพันธ์ 2552. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
7.2.2. นิวุฒิ หวังชัย, ชยารัตน์ ปลื้มสาราญ, ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง, Norio Iwami และ
Tomoaki Itayama. 2553. การสะสมกลิ่นไม่ พึ ง ประสงค์ ในปลานิ ล
(Oreochromis niloticus) ที่เลี้ยงในกระชังและในบ่อดิน. วารสารสานักวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการการเกษตร. 27(1): 19-27.
7.3. งานวิจัยที่กาลังทา : -
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ผู้ร่วมโครงการวิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาววรกานต์ เสถียรวงศ์นุษา
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Worakan Sathienvongnusa
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน 3. ตาแหน่งปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail
169 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ต. แสนสุข อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20131
โทรศัพท์: 0-3839-1671-3 โทรสาร: 0-3839-1674
e-mail address: worakan@buu.ac.th
5. ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557
6. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
การเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเลสวยงาม
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยระบุ สถานภาพ
ในการทาการวิจัย ว่าเป็นผู้อานวยการแผนงานวิจัยหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย
7.1 ผู้อานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
7.3 งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1
เรื่อง)
7.4 งานวิจัยที่กาลังทา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทาวิจัยว่าได้ทาการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
-

